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Seznam zkratek 

  

ČR Česká republika 

DPH Daň z přidané hodnoty 

GFŘ Generální finanční ředitelství 

Katastrální zákon Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

Občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie 

Směrnice o DPH Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006  

o společném systému daně z přidané hodnoty 

Starý občanský zákoník Zákon č.40/1964 Sb., občanský zákoník 

Stavební zákon Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

Šestá směrnice Šestá směrnice Rady ze dne 17. května 1977 o harmonizaci 

právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – 

Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně 

Zákon o dani z nemovitých věcí Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí 

Zákon o DPH Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
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1 Úvod 

Současný stav daňové legislativy lze obecně označit za velice nestabilní, kdy v průběhu 

každého kalendářního roku jsou z důvodu nesystematické činnosti českého zákonodárce  

a dalších orgánů veřejné moci podílejících se na legislativním procesu několikrát měněny 

hlavní z daňově-právních předpisů.1 Stejný stav bohužel platí i v oblasti české právní úpravy 

DPH. V důsledku rozsáhlé harmonizace této právní úpravy unijní legislativou2 je však nutno 

na novelizace zákona o DPH a prováděcích právních předpisů klást vyšší kvalitativní 

požadavky, a to právě z důvodu povinnosti členských států respektovat unijní legislativu 

v právních oblastech patřících do sdílených pravomocí mezi EU a členskými státy EU.3 Tato 

legislativní smršť však ve mně stále častěji vyvolává otázku, zdali lze v takto rychlé produkci 

právních předpisů podléhajících eurokonformnímu výkladu vyhovět požadavku souladu české 

právní úpravy DPH s právem unijním.  

Tyto rychlé změny se dotýkají také právní úpravy osvobození dodání vybraných 

nemovitých věcí od DPH bez nároku na odpočet, přičemž v průběhu posledních let vyvolávají 

mezi odbornou veřejností, státními orgány podílejícími se na legislativním procesu i orgány 

veřejné moci aplikujícími právo řadu otázek týkajících se výkladu příslušných legislativních 

termínů, z čehož pak číší právní nejistota i mezi daňovými subjekty.4 

Daňové subjekty jsou pak často nuceny z důvodu předběžné opatrnosti dbát výkladových 

stanovisek orgánů finanční správy a ve světle těchto stanovisek se pak snaží různými způsoby 

minimalizovat svou daňovou povinnost. Tyto postupy daňových subjektů si však zpravidla 

následně vyžádají další reakci českého zákonodárce spočívající v tvorbě nových 

novelizačních právních předpisů opětovně utápějící daňové subjekty v právní nejistotě. 

Konkrétním příkladem z oblasti osvobození dodání nemovitých věcí od DPH bez nároku na 

odpočet může být současná praxe daňových subjektů spočívající v rozdělování pozemků 

určených k zastavení do více parcel způsobem, aby vznikl jeden pozemek zcela zastavěný 

                                                
1 Pouze zákon o DPH byl v období let 2012 – 2014 novelizován 10 právními předpisy. 
2 Zejména směrnicí Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. 
3 Právní úprava DPH jakožto nepřímé daně spadá do sdílených pravomocí Evropské unie a členských států 
Evropské unie s ohledem na ustanovení čl. 113 SFEU, a to v rozsahu pro vytvoření a fungování vnitřního trhu či 
zabránění narušení hospodářské soutěže. 
4 Jak vyplývá například z: Zápis z Jednání Koordinačního výboru GFČ s Komorou daňových poradců ČR ze dne 
18. 12. 2013. Příspěvek 412/13.11. In: Financnisprava.cz [online]. Praha, 2013, s. 10 - 13 [cit. 11. 7. 2015]. 
Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-prispevky-kv-kdp/Zapis_KV_KDP_2013-12-
18.pdf.  
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stavbou a další pozemek zcela nezastavěný, a to za účelem snížení daňové povinnosti 

převodců (plátců DPH) dosažením na osvobození od daně z přidané hodnoty, mimo jiné 

rovněž vedoucí ke snížení kupní ceny pro nabyvatele převáděného pozemku a stavby. Při 

následném prodeji těchto pozemků, případně i stavby, je tak dle výkladového stanoviska 

GFŘ5 prodejce (plátce DPH) povinen odvést DPH pouze ze zastavěného pozemku, jenž po 

rozdělení původního pozemku odpovídá pouze půdorysu stavby na tomto pozemku postavěné. 

Výše popsaná tendence daňových subjektů je však pouhým projevem snahy o daňovou 

optimalizaci svého podnikání a je vyvolána toliko stávající právní úpravou osvobození dodání 

vybraných nemovitých věcí od DPH bez nároku na odpočet, která v posledních letech 

doznává neustále značných legislativních i výkladových změn. Tento trend je zcela zřejmě též 

důvodem reakce zákonodárce spočívajícím v přijetí a vyhlášení novely zákona o DPH6, která 

nejspíše od 1. 1. 2016 vyjme z osvobozených transakcí tímto typem osvobození též dodání 

„pozemku tvořícího funkční celek s dodávanou stavbou“. 

S ohledem na skutečnost, že se tyto otázky dotýkají široké veřejnosti a setkávám se s nimi  

i při svém působení jako právník, lze je označit jako hlavní důvody výběru tohoto tématu této 

rigorózní práce. 

1.1 Cíle práce a výzkumné otázky 

Následující práce se má zaměřit na analýzu unijní právní úpravy osvobození dodání 

nemovitých věcí od DPH, a to zejména s akcentem na nalezení správného výkladu unijní 

legislativou zaváděných právním termínů, které jakožto legislativní pojmy unijního práva 

mají svůj autonomní obsah nezávislý na obsahu termínů obdobných, užívaných jednotlivými 

členskými státy Evropské unie v rámci jejich národní legislativy7, které například pro 

osvobození dodání pozemku nezastavěného stavbou nejsou vyloženy ani Soudním dvorem 

Evropské unie, na porovnání poznatků získaných na základě této analýzy se stavem v České 

republice a posouzení souladu české legislativy této oblasti s právní úpravou unijní.  

                                                
5 Srovnej Informace Generálního finančního ředitelství k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných 
nemovitých věcí po 1. 1. 2014, ust. § 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty, č. j.: 58463/13/7001-21000-
101206. In: Financnisprava.cz [online]. Praha, 2013, s. 3. [cit. 22. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/Informace_k_par_56_od_roku_2014.pdf. 
6 Konkrétně se jedná o novelu zákona o DPH provedenou zákonem č. 360/2014 Sb. 
7 K obsahu pojmu unijního práva zakládajícího osvobození od DPH např. Rozsudek Soudního dvora Evropské 
unie ze dne 4. října 2001, Stichting "Goed Wonen" v Staatssecretaris van Financiën, sp. zn. C-326/99, 
zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 2001, vložka I-06831, bod 47. 
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V rámci své práce proto chci přispět k nalezení výkladu příslušných ustanovení osvobození 

dodání vybraných nemovitých věcí od DPH bez nároku na odpočet dle českého zákona  

o DPH odpovídajícímu požadavkům unijní legislativy a judikatuře Soudního dvora Evropské 

unie, případně navrhnout vhodná legislativní řešení de lege ferenda. Tato práce proto bude 

zaměřena na tzv. best-practice treatment dodání nemovitých věcí z pohledu jeho případného 

osvobození od DPH. Za tímto účelem se ve své práci pokusím zodpovědět následující otázky: 

1 Je legislativní pojem nemovitá věc a jeho jednotlivé druhy aplikován orgány veřejné 

moci v České republice v souladu s unijní právní úpravou a judikaturou? 

2 Jaké existují důvody pro osvobození dodání nemovitých věcí od DPH bez nároku na 

odpočet? 

3 Odpovídá česká právní úprava osvobození dodání vybraných nemovitých věcí unijnímu 

právu? 

4 V případě záporné odpovědi na otázku č. 3, jak by bylo možné tyto případné rozpory 

vyřešit v positivně-právní úpravě zákona o DPH? 

1.2 Vědecké metody 

Tato práce má představovat teoretický výzkum používající komparace daňového práva8, 

deskriptivní metody9 a zejména metody analýzy10 a syntézy.11 

Metody komparace daňového práva ve své práci užívám ke studiu struktury ustanovení 

týkajících se osvobození dodání nemovitých věcí od DPH bez nároku na odpočet jednak na 

úrovni unijního práva a práva České republiky, ale také ve zcela omezeném rozsahu na úrovni 

jednotlivých právních úprav členských států Evropské unie a vzájemného ovlivňování 

právních řádů těchto států.12 V rámci této komparace a pokusu o nalezení odpovědí na výše 

položené vědecké otázky bude pak dále použita zejména pro rozbor příslušných ustanovení 

právních předpisů, soudních rozhodnutí, nýbrž i sekundárních zdrojů jakož jsou např. 

                                                
8 Blíže ke komparativní metodě daňového práva např. THURONYI, Victor. Comparative tax law. The Hague: 
Kluwer Law International, 2003, s. 1 - 14. ISBN 90-411-9923-3. 
9 SMITS, Jan M. The mind and method of the legal academic. Cheltenham: Edward Elgar, 2012, s. 11 - 25. 
ISBN 978-0-85793-654-7. 
10 STELMACH, Jerzy a Bartozs BROŻEK. Methods of legal reasoning. Dordrecht: Springer Netherlands, 2006, 
s. 69 - 109. ISBN 978-1-4020-4936-1. 
11 Tamtéž, s. 70. 
12 THURONYI, Victor. Comparative tax law. The Hague: Kluwer Law International, 2003, s. 3.  
ISBN 90-411-9923-3. 
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informace či pokyny GFŘ13, metoda analýzy, ze zvláštních metod analýzy práva lze pak 

zmínit například metodu lingvistické analýzy použité v části nastiňující úvahy de lege ferenda 

ve věci osvobození dodání pozemku přiléhajícího k budově od DPH.14 Deskriptivní metoda je 

v práci užita naopak k seznámení čtenáře této práce s dotčenými ustanoveními právních 

předpisů a soudních rozhodnutí15, jež jsou následně podrobeny analýze. Pro zobecnění 

jednotlivých závěrů, k nimž dospěla judikatura zejména Soudního dvora Evropské unie  

a Nejvyššího správního soudu ČR nebo k nimž jsem dospěl na základě analýzy konkrétních 

pramenů práva lato sensu, pak užívám metody syntézy.16 

Mám-li se však držet teoretického roztřídění jednotlivých metod v české právní teori, např. 

dle Knapa17, používám v práci z logických vědeckých metod metody abstrakce při nalézání 

vhodné koncepce právní úpravy de lege ferenda18, v rozsahu uvedeném výše metody analýzy 

a syntézy19, metody indukce např. při vymezení nemovité věci definované unijním právem 

pod vlivem judikatury Soudního dvora Evropské unie a při vyvozování jednotlivých úsudků 

z konkrétních pravdivých premis metody dedukce.20 V neposlední řadě užívám rovněž 

metody srovnávací, kdy comparatum pro aplikaci této metody představuje zejména právo 

Evropské unie, případně právo členských států Evropské unie, a comparandum legislativa 

České republiky, přičemž tertium comparationis představuje povinnost náležité transpozice 

unijního práva členskými státy Evropské unie a z toho plynoucí požadavek na eurokonformní 

výklad transpozičních právních předpisů členských států Evropské unie.21 

Samotný výzkum se nezaměřuje na kvantitativní rozbor tématiky22, nýbrž je zcela 

výhradně založen na kvalitativním základě.23 Jelikož v práci rovněž nejsou užity metody 

                                                
13 STELMACH, Jerzy a Bartozs BROŻEK. Methods of legal reasoning. Dordrecht: Springer Netherlands, 2006, 
s. 69 - 70. ISBN 978-1-4020-4936-1. 
14 Tamtéž, s. 75 - 91. 
15 SMITS, Jan M. The mind and method of the legal academic. Cheltenham: Edward Elgar, 2012, s. 11 - 15. 
ISBN 978-0-85793-654-7. 
16 STELMACH, Jerzy a Bartozs BROŻEK. Methods of legal reasoning. Dordrecht: Springer Netherlands, 2006, 
s. 70. ISBN 978-1-4020-4936-1. 
17 KNAPP, Viktor. Vědecká propedeutika pro právníky. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003, 233 s.  
ISBN 80-864-3254-8. 
18 Tamtéž, s. 67 - 75. 
19 Tamtéž, s. 75 - 76. 
20 Tamtéž, s. 72 - 75. 
21 Tamtéž, s. 87 - 89. 
22 Srovnej např. EPSTEIN, Lee, Andrew D. MARTIN, Peter CANE (ed.) a Herbert M. KRITZER (ed.). The 
Oxford handbook of empirical legal research. Oxford: Oxford University Press, 2010, s. 902 - 925. Oxford 
handbooks in law. ISBN 978-0-19-965994-4. 
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empirického právního výzkumu24, lze výzkum představený touto prací typologicky zařadit 

jako výzkum doktrinální.25 

1.3 Shrnutí jednotlivých kapitol 

Tato práce je rozdělena do šesti kapitol, přičemž je z důvodu lepší přehlednosti rovněž 

číslován i úvod této práce. 

Kapitola 2 je věnována obecně pojetí osvobození od DPH bez nároku na odpočet daně 

zaplacené na vstupu jako jednoho z vedlejších konstrukčních prvků DPH. V rámci 

deduktivního přístupu je proto čtenář nejprve seznámen s významem tohoto konstrukčního 

prvku daně a jeho zvláštnostmi v právní úpravě DPH. Kapitola se dále zaměřuje na důvody, 

proč v rámci harmonizačního předpisu DPH unijní zákonodárce přistoupil k zavedení institutu 

osvobození od DPH, z jakých východisek se při jeho legislativním zakotvení řídil. Pozornost 

je ale rovněž věnována závěrům z judikatury Soudního dvora Evropské unie, která etablovala 

interpretační normy termínů práva Evropské unie, kdy pouze za užití těchto výkladových 

norem lze dojít ke správnému výkladu unijního pojmu. Jelikož Soudní dvůr Evropské unie 

v tomto případě klade velký důraz na zkoumání účelu vykládaného ustanovení právního 

předpisu Evropské unie, je analýze účelu ustanovení regulujících osvobození dodání určitých 

nemovitých věcí od DPH věnována samostatná podkapitola. 

Kapitola 3 již představuje pojednání zabývající se výkladem termínu nemovitá věc 

v oblasti právní úpravy DPH, kdy je nejprve proveden exkurz do vymezení nemovité věci 

českým soukromým právem, neboť český zákonodárce přejímá i do právní úpravy DPH, jež 

je rozsáhle harmonizována na unijní úrovni, soukromoprávní terminologii nebo dokonce  

i samotné vymezení pojmů českým soukromým právem pro zákonem o DPH používané 

termíny. S ohledem na aspekt harmonizace právní úpravy DPH je však obsah pojmů 

používaných v právní úpravě této daně mnohdy odlišný od pojmů zažitých v soukromém 

                                                                                                                                                   
23 DOBINSON, Ian, Francis JOHNS, Mike MCCONVILLE (ed.) a Wing Hong CHUI (ed.). Research methods 
for law. Research methods for the arts and humanities. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007, s. 16 - 45. 
ISBN 978-0748633586. 
24 BALDWIN, John, Gwynn DAVIS, Peter CANE (ed.) a Mark TUSHNET (ed.). The Oxford handbook of legal 
studies. Oxford: Oxford University Press, 2003, s. 880 - 900. ISBN 0-19-924816-8. 
25 DOBINSON, Ian, Francis JOHNS, Mike MCCONVILLE (ed.) a Wing Hong CHUI (ed.). Research methods 
for law. Research methods for the arts and humanitie. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007, s. 3 - 4. 
ISBN 978-0748633586. 
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právu konkrétního členského státu, proto je i část této kapitoly věnována pátrání po správném 

eurokonformním výkladu pojmu nemovitá věc v právní úpravě DPH. 

Následující kapitoly pak již obsahují vlastní analýzu osvobození dodání určitých 

nemovitých věcí od DPH bez nároku na odpočet. 

Hlavní kapitola 5 se přitom zaměřuje na jeden z nejaktuálnějších problémů týkajících se 

osvobození dodání vybraných nemovitých věcí od DPH bez nároku na odpočet, a to na 

osvobození dodání pozemku. Přestože význam pojmu pozemek se zdá jako zcela jasný, 

objevují se napříč právními řády různé konstrukce definování tohoto pojmu, kdy se dokonce 

někteří teoretici domnívají, že pozemek je jako právní pojem takovou notorietou, kterou není 

třeba v právu definovat. Z tohoto důvodu se proto kapitola 5 zaměřuje na vymezení termínu 

pozemek v právní úpravě DPH, která nemůže přímo vycházet z českého soukromého práva. 

Po vymezení pojmu pozemek je patřičná část věnována osvobození dodání pozemku od DPH, 

kdy největší důraz je věnován na otázky spojené s výjimkami z generálního osvobození 

dodání pozemku od DPH, a to na zdanění dodání pozemku přiléhajícího ke stavbě  

a stavebního pozemku DPH. 

Jelikož pozemek není jedinou z vybraných nemovitých věcí, je v kapitole 6 věnována 

pozornost vymezení zbývajících vybraných nemovitých věcí uvedených v ustanovení § 56 

odst. 1 zákona o DPH. Z těchto zbývajících vybraných nemovitých věcí je pak nejdůležitější 

analýza pojmu stavba, neboť právě stavba, resp. budova dle směrnice o DPH, je vedle 

pozemku jedinou případnou nemovitou věcí, která je směrnicí o DPH výslovně pro účely 

osvobození dodání nemovitých věcí od DPH uváděna. 

Po nezbytném vymezení vybraných nemovitých věcí odlišných od pozemku je v poslední 

vlastní kapitole 6 rozebíráno osvobození dodání těchto vybraných nemovitých věcí od DPH, 

kdy opětovně je důraz kladen na osvobození dodání stavby. U ostatních vybraných 

nemovitých věcí jsou pak uvedeny pouze odlišnosti od obecné úpravy osvobození dodání 

stavby od DPH. 

1.4 Současný stav poznání 

S ohledem na rychle se měnící českou právní úpravu osvobození dodání nemovitých věcí 

od DPH bez nároku na odpočet považuji současný stav poznání v české odborné literatuře za 

neuspokojivý. K vlastnímu jádru práce je sice k dispozici několik komentářů k zákonu  
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o DPH, z nichž lze zejména co do odbornosti vyzdvihnout komentář autorského kolektivu 

Drábová, Holubová a Tomíček26, avšak i k tomuto dílu lze mít výtky, a to názorově mnohdy 

jednostranný pohled na rozebíranou problematiku z pohledu daňového poradce hájícího zájem 

minimalizace daňových povinností daňových subjektů, který se tak v některých pasážích 

nesnaží o nalezení objektivního rozboru problematiky. Rovněž je z knižních materiálů 

k dispozici několik krátkých českých monografií dotýkajících se problematiky tématu této 

práce, které však nepředstavují ucelený pohled na zvolenou problematiku.27 Naopak 

časopisecká literatura se často spokojuje pouze s deskriptivní nekritickým rozborem 

dotčených právních ustanovení, judikatury či příslušných informací orgánů veřejné moci.28 

Rovněž v zahraniční literatuře se obtížně setkáme s monografií věnovanou zevrubné analýze 

osvobození dispozic s nemovitou věcí od DPH, výjimku tak dle mého názoru představuje 

zejména dílo A Guide to the European VAT Directives29 nebo VAT Exemptions. Consequences 

and Design Alternatives30. Na rozdíl od české literatury se však problematice osvobození od 

DPH obecně, ale i zvláštnímu zacházení s nemovitými věcmi z pohledu DPH, věnuje 

nepřeberné množství časopisecké literatury.31 

Pro čerpání poznatků zachycených touto prací jsem vycházel především z positivní právní 

úpravy osvobození od DPH bez nároku na odpočet, příslušné judikatury především 

Nejvyššího správního soudu ČR a Soudního dvora Evropské unie, dostupných monografií  

a časopiseckých článků, případně sborníků, a veřejných informací orgánů veřejné moci. 

Rovněž je třeba zmínit, že tato práce navazuje na můj dosavadní výzkum týkající se obsahu 

pojmů užívaných unijním právem v oblasti DPH, jehož výsledkem byl článek ve 

spoluautorství s Kohajdou, na téma Pojem nemovitá věc (nejen) v soukromém právu, otištěný 

ve třetím čísle ročníku 2013 časopisu ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE IURIDICA,  

a práce na téma Dispozice s nemovitou věcí z hlediska DPH prezentovaná v rámci VIII. 

ročníku soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti.  

                                                
26 DRÁBOVÁ, Milena, Olga HOLUBOVÁ a Milan TOMÍČEK. Zákon o dani z přidané hodnoty: komentář. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, 864 s. ISBN 978-80-7478-038-7. 
27 Např. HOLUBOVÁ, Olga. Osvobození od DPH - vybrané oblasti. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 96 s. 
ISBN 978-80-7478-515-3. 
28 Srovnej např. DĚRGEL, Martin. Plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně. Daně a právo  
v praxi. 2013, roč. 18, č. 2, s. 18 - 23. ISSN 1211-7293. 
29 TERRA, Ben a Julie KAJUS. A guide to the European VAT directives. Volume 1. Amsterdam: IBFD, 2012, 
1354 s. ISBN 978-908-7221-256. 
30 FERIA, Rita de la (ed.). VAT Exemptions. Consequences and Design Alternatives. Alphen aan den Rijn: 
Wolters Kluwer International, 2013, 392 s. ISBN  
31 Viz. přehled použité časopisecké literatury. 
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V této práci jsem vyšel ze stavu práva a právního poznání k 31. 7. 2015. 
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2 Pojetí osvobození plnění od DPH bez nároku na odpočet 

Právní úprava daně je v tradici českého práva vystavěna prostřednictvím tzv. 

konstrukčních prvků daně, dělených na základní a vedlejší.32 Mezi vedlejší konstrukční prvky 

daně je právní vědou zařazován rovněž institut osvobození od daně, neboli institut 

označovaný i jako vynětí z daňové povinnosti.33 Mám-li tento institut vymezit, činím tak 

s odkazem na autory pražské učebnice finančního práva, podle nichž osobní: „[d]aňové 

osvobození znamená, že určitý poplatník je osvobozen od platební povinnosti. Dani zásadně 

podléhá, ale z důvodů stanovených zákonem je v daném případě osvobozen. Osvobození může 

být založeno i mezinárodní smlouvou. Osvobození může být také vázáno na předmět daně  

a přitom hovoříme o osvobození věcném.“34 Z teoretického hlediska dále můžeme hovořit  

o osvobozením časově neomezeném a časově omezeném, a to v závislosti na uplynutí určité 

doby času nebo do okamžiku nastání určité právní skutečnosti.35 Věcné osvobození tedy 

normuje právní skutečnost právním předpisem sice zahrnovanou do předmětu daně, ale 

z důvodů tímto předpisem předvídaných se nezahrnuje do základu daně.36 

V případě právní úpravy DPH je však nutno pamatovat, že tato daň má dopadat na co 

nejširší sortiment zboží a služeb konzumovaných podnikatelským sektorem, ale i jednotlivci 

pro vlastní potřebu.37 Osvobození určitého plnění od DPH tak bude představovat odchylku od 

obecné podstaty systému DPH vystavěného na neutralitě této daně sledující dosažení 

nedeformované hospodářské soutěže, spočívající v rovnoměrném daňovém zatížení 

obdobného plnění, kdy z hlediska neutrality DPH by pro výslednou cenu zdanitelného plnění 

pro konečného spotřebitele neměla mít vliv délka produkčního ani distribučního řetězce38, 

k čemuž slouží institut odpočtu. Daň z přidané hodnoty má rovněž představovat všeobecnou 

                                                
32 BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB, Hana MARKOVÁ a kol. Finanční právo. 6. upravené 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 159. ISBN: 978-80-7179-254-3. 
33 GRÚŇ, Lubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde, 2009,  
s. 145. ISBN 978-80-7201-745-4. 
34 Tamtéž, s. 162 - 163. 
35 VITNEROVÁ, Narcisa. Daňové aspekty vlastnictví nemovitostí a jejich převodů se zaměřením na vlastnictví 
bytů. Praha, 2013, s. 34. 14. 2. 2013. Katedra finančního práva a finanční vědy Univerzity Karlovy v Praze. 
36 KOHAJDA, Michael. Formální způsoby osvobození od daňové povinnosti. Sborník příspěvků z konference 
Monseho olomoucké právnické dny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s. 569.  
ISBN 80-244-1565-8. 
37 CNOSSEN, Sjibre. Is the VAT's Sixth Directive becoming an anachronism?. European Taxation. 2003, roč. 
43, č. 12, s. 435. ISSN 0014-3138. 
38 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 1. dubna 1982, Staatssecretaris van Financiën v Hong-Kong 
Trade Development Council, C-89/81, zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 1982, vložka 01277, bod 6. 
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daň ze spotřeby uplatněnou na činnosti výroby a distribuce zboží a poskytování služeb39, kdy 

by tato daň neměla být ukládána na totožnou přidanou hodnotu poskytnutého plnění více než 

jednou.40 Osvobozené plnění od DPH bude tedy takové plnění, které nepodléhá DPH a jako 

takové netvoří součást zdanitelného obratu41, neboť zákon o DPH výslovně stanovuje, že 

zdanitelné plnění je plnění, které mimo jiné není osvobozeno od DPH.42 

Zákon o DPH přitom rozeznává dvě kategorie věcných osvobození od DPH, a to plnění 

osvobozená bez nároku na odpočet daně43 a plnění osvobozená s nárokem na odpočet daně44. 

Jejich společným znakem je skutečnost, že argumentum a rubrica ustanovení § 2 odst. 3 

zákona o DPH jsou zahrnuta do předmětu této daně, ale již se neřadí do kategorie 

zdanitelných plnění. Dalším charakteristickým znakem těchto plnění je, že z jejich 

uskutečnění nevzniká osobě povinné k dani povinnost přiznat DPH na výstupu, ovšem 

odlišujícím faktorem mezi těmito dvěma druhy osvobození dodání plnění od DPH je 

skutečnost, zdali osoba povinná k dani může uplatnit odpočet DPH na vstupu.45 

2.1 Obecně k osvobození plnění od DPH bez nároku na odpočet  

Typickým příkladem věcného osvobození je pak právě osvobození od DPH bez nároku na 

odpočet daně podle ustanovení § 51 a násl. zákona o DPH. Positivně-právní úpravu 

osvobození od DPH bez nároku na odpočet nalezneme v ustanovení § 51 zákona o DPH 

obsahujícího základní vymezení a taxativní seznam osvobozených plnění a zejména 

v ustanoveních následujících zákona o DPH, věnovaných již konkrétním druhům tohoto 

osvobození. V důsledku rozsáhlé harmonizace by tato česká právní úprava měla odpovídat 

požadavkům práva Evropské unie, konkrétně pak harmonizační směrnici o DPH. Co se týče 

institutu osvobození plnění od DPH bez nároku na odpočet, mohou pro jeho zavedení 

                                                
39 Srovnej Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) (směrnice o DPH). In: Europa.eu [online]. 2011  
[cit. 14. 3. 2015]. Dostupné z: http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l31057_cs.htm. 
40 SCHENK, Alan a Oliver OLDMAN. Value Added Tax: A Commparative Approach. New York: Cambridge 
University Press, 2007, s. 408. ISBN 978-0-521-85112-1. 
41 BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB, Hana MARKOVÁ a kol. Finanční právo. 6. upravené 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 179. ISBN: 978-80-7179-254-3. 
42 Srovnej ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) zákona o DPH. 
43 Podle ustanovení § 51 a násl. zákona o DPH. 
44 Podle ustanovení § 63 a násl. zákona o DPH. 
45 Blíže FITŘÍKOVÁ, Dagmar a Lydie MUSILOVÁ. Průvodce DPH u neziskových organizací 2012. Olomouc: 
ANAG, 2011, s. 104 - 107. ISBN 978-80-7263-684-6. 
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existovat rozličné důvody. Za nejvýznamnější důvody osvobození určitých plnění jsou však 

předními osobnostmi daňového práva považovány:46 

 obtížná spravovatelnost některých plnění, u nichž nelze zodpovědně stanovit výši 

základu daně;47 

 dotace některých plnění z veřejných rozpočtů; 

 veřejná prospěšnost některých plnění. 

Z povahy DPH jako daně v zásadě neutrální ukládané na spotřebu v co nejširší míře by 

osvobození určitého plnění od DPH naopak nemělo sloužit k dosažení redistributivních cílů, 

přesto především v rozvojových zemích osvobození několika plnění nezbytných k uspokojení 

základních lidských potřeb od DPH, faute de mieux, nedistributivní funkci v rámci společnosti 

plní.48  

Při detailnějším rozboru explanatory memorandum49 ke směrnici o DPH je patrné, že tento 

dokument neobsahuje důvody pro přijetí konkrétních ustanovení (tedy pro osvobození právě 

určitých plnění od DPH bez nároku na odpočet), pouze v jednotlivých bodech odůvodňuje 

jednotlivé argumenty pro přijetí nové směrnice o DPH. Je tomu tak z důvodu, že cílem 

směrnice o DPH nebylo vytvořit nový systém DPH, ale toliko přestylizovat, aktualizovat  

a kodifikovat původní mnohokrát novelizovanou šestou směrnici.50 Z tohoto důvodu tak bude 

možné na směrnici o DPH aplikovat i závěry teleologického výkladu k ustanovením šesté 

směrnice, neboť většina těchto ustanovení byla směrnicí o DPH převzata, byť 

v přeformulovaném znění. V případech, kdy mlčí ve své judikatuře Soudní dvůr Evropské 

unie, považuji za vhodné tyto teleologické závěry utvářet zejména ve světle explanatory 

memorandum k šesté směrnici51, neboť legislativní proces tvorby šesté směrnice doprovázel 

                                                
46 BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB, Hana MARKOVÁ a kol. Finanční právo. 6. upravené 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 179 - 180. ISBN 978-80-7179-254-3. 
47 V některých publikacích označovaná jako za tzv. hard-to-tax services (obtížně zdanitelné služby, pozn. 
autorův překlad). Srovnej např. GIESECKE, James A. a Hoang Nhi TRAN. Modelling value-added tax in the 
presence of multi-production and differentiated exemptions. Journal of Asian Economics. 2010, roč. 21, č. 2,  
s. 157. ISSN 1049-0078. 
48 MACKENZIE, George A. Estimating the Base of the Value-Added Tax (VAT) in Developing Countries: The 
Problem of Exemptions. IMF WORKING PAPER. 1991, č. 21, s. 2. ISSN 1018-5941. Č. j. WP/91/21. 
49 Explanatory memorandu lze označit za důvodovou zprávu unijních právních předpisů. 
50 Srovnej Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the common system of value added tax (Recast) (presented 
by the Commission). EXPLANATORY MEMORANDUM, č.j.: COM/2004/0246 final - CNS 2004/0079. In: 
Eur-lex.europa.eu [online]. 2004. [cit. 14. 3. 2015]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=COM:2004:0246:FIN.  
51 Proposal for a SIXTH COUNCIL DIRECTIVE on the harmonisation of legislation of Member States 
concerning turnover taxes. Common system of value added tax: uniform basis of assestment. EXPLANATORY 
MEMORANDUM, č.j.: COM (73) 950. In: Ec.europa.eu [online]. 1973. [cit. 14. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/COM(1973)950_en.pdf.  
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nedostatek doprovodných informací o účelech přijetí určitých druhů osvobození plnění od 

DPH v oficiálních dokumentech a zprávách k přijetí této směrnice52, a proto tyto informace 

jako takové bude nutno dovodit teorií. 

Podle explanatory memorandum k šesté směrnici je vytvoření směrnice o společném 

systému DPH dána potřebou zajistit rovné zacházení mezi jednotlivými členskými státy 

s ohledem na zajištění výběru vlastních zdrojů Společenství, a to sjednocením plnění 

považovaných za zdanitelná, kdy tato nezbytnost implikuje potřebu jednotnosti pravidel 

týkajících se aplikace osvobození od DPH.53 Seznam zaváděných osvobození šestou směrnicí 

pak respektoval dvě základní pravidla. Prvním z nich bylo zavedení osvobození již 

existujících v jednotlivých členských státech, druhým byla pak potřeba zachovat co nejnižší 

počet osvobozených plnění, jak jen to bylo možné. Tato potřeba odráží pouze skutečnost, že 

DPH představuje všeobecné zdanění spotřeby, proto zavádění výjimek je proti obecnému 

smyslu této daně a jejich počet má být z tohoto důvodu co nejnižší, ale také touhu vyhnout se 

potížím, které osvobození s sebou přináší, a to především s ohledem na skutečnost, že 

osvobozené plnění bez nároku na odpočet uskutečněné v rámci části mezinárodní obchodní 

operace znemožňuje příjemci zdanitelného plnění odečíst si daň zaplacenou na vstupu.54 

Přestože jsou osvobozená plnění od DPH bez nároku na odpočet zaváděná z různých 

důvodů, lze je rozdělit podle jejich příčin zohlednění šestou směrnicí do dvou základních 

skupin:55 

a) osvobození již existující ve většině členských států Společenství; jako příklad lze 

uvést poštovní služby, zdravotní a sociální služby, vzdělávací služby; 

b) osvobození týkající se specifických oborů, jejichž osvobození je odůvodněno 

společnou obecnou politickou shodou všech členských států Společenství; mezi tyto 

obory patří například pojišťovnictví, poskytování úvěrů, obchodování s měnou, ale  

i pacht nebo nájem vybraných nemovitých věcí. 

Správného obsahu konkrétního osvobození od DPH se však nelze dopátrat pouhým 

porovnáním jednotlivých jazykových verzí směrnice o DPH56, nýbrž je vždy nutno konkrétní 
                                                

52 AMAND, Christian. Are VAT Exemptions Compatible with Primary EU Law? International VAT monitor. 
2010, roč. 21, č. 6, s. 409. ISSN 0925-0832. 
53 Proposal for a SIXTH COUNCIL DIRECTIVE on the harmonisation of legislation of Member States 
concerning turnover taxes. Common system of value added tax: uniform basis of assestment. EXPLANATORY 
MEMORANDUM, č.j.: COM (73) 950. In: Ec.europa.eu [online]. 1973, s. 15. [cit. 15. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/COM(1973)950_en.pdf. 
54 Tamtéž. 
55 Tamtéž, s. 15 - 16, Article 14. 
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dotčené pravidlo interpretovat s důrazem na účel a systematiku pravidel, jejichž je součástí.57 

Tudíž v zásadě nehraje roli, že některá jazyková znění směrnice o DPH se v jazykovém 

vyjádření téhož pravidla liší, neboť jak uvádí Soudní dvůr Evropské unie „každé ustanovení 

práva Společenství je třeba posuzovat v jeho celkové souvislosti a vykládat s ohledem na 

všechna ustanovení tohoto práva, jeho cíle a stav vývoje k datu, kdy má být dotčené 

ustanovení práva uplatněno.“58 V oblasti osvobození plnění od DPH jde Soudní dvůr 

Evropské unie ještě dál, kdy na základě své konstantní judikatury zdůrazňuje, že osvobození 

od DPH založené směrnicí o DPH nebo šestou směrnicí mají v unijním právu nezávislé 

významy na právu členských států Evropské unie, pročež musí být definovány pouze unijním 

právem59, nezávisle na diskreci jednotlivých členských států Evropské unie.60 Tyto závěry 

Soudního dvora Evropské unie přitom vycházejí ze zavedeného principu nezávislosti unijních 

definic ustanovení unijního práva.61 Jelikož podstata osvobození plnění od DPH spočívá ve 

stanovení výjimky z obecného pravidla, že se DPH ukládá na veškerá plnění uskutečněná 

osobou povinnou k DPH, je nutno pojmy používané ke specifikování určitého osvobození od 

DPH definovat striktně.62 Není přitom obvyklé, aby právní řády členských států byly 

relevantní při interpretaci Směrnice o DPH63, pročež k výkladu ustanovení obsahujících 

především nepříliš jasné definice je povolán Soudní dvůr Evropské unie64, který však ne vždy 

tuto úlohu plní. 

                                                                                                                                                   
56 BOBEK, Michal. Soudní dvůr Evropských společenství – UAB Profisa: K výkladovým „opravám“ 
nesprávných překladů práva Společenství. Soudní rozhledy. 2007, č. 9, s. 363 - 366. ISSN 1210-6410. 
57 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. června 2000, Komise v. Spojené království, C-100/84, 
zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 1985, vložka 01169, bod 17. 
58 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 6. října 1982, CILFIT v. Ministero della Sanità, C-283/81, 
zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 1982, vložka 03415, bod 20. 
59 Srovnej např. rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. září 2000, Komise v. Irsko, C-358/97, 
zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 2000, vložka I-06301, bod 51. 
60 Srovnej např. rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 1. února 1977, Verbond van Nederlandse 
Ondernemingen v Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, C-51/76, zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 1977, 
vložka 00113, bod 11. 
61 FARMER, Paul a Richard LYAL. EC Tax Law. New York: Oxford University Press, 1994, s. 90.  
ISBN 978-0-19-825764-6. 
62 Srovnej např. rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 15. června 1989, Stichting Uitvoering 
Financiële Acties proti Staatssecretaris van Financiën, C-348/87, zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 1989, vložka 
01737, bod 13. 
63 CONFÉDÉRATION FISCALE EUROPÉENNE. VAT Opinion Statement of the CFE on the Distinction 
between Taxable and VAT Exempt Letting of Immovable Property. European Taxation. 2010, roč. 50, č. 2/3,  
s. 97. ISSN 0014-3138. 
64 AMAND, Christian. Are VAT Exemptions Compatible with Primary EU Law? International VAT monitor. 
2010, roč. 21, č. 6, s. 409. ISSN 0925-0832. 
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Členské státy Evropské unie jsou tedy povinny osvobodit od DPH konkrétní plnění za 

předpokladů stanovených k zajištění správné aplikace osvobození a prevence případných 

daňových úniků, vyhýbání se daňovým povinnostem nebo zneužití práva.65 

2.2 Účel osvobození dodání určitých nemovitých věcí od DPH 

Explanatory memorandum k šesté směrnici do skupiny osvobození týkajících se oborů, na 

jejichž osvobození panuje napříč členskými státy Evropské unie všeobecná politická shoda, 

řadí právě i osvobození dodání určitých nemovitých věcí od DPH, které je vyvoláno obecnou 

možností členských států Společenství stanovit jako osobu povinnou k dani každý subjekt, jež 

uskutečňuje dodání stavby a pozemku k ní přiléhajícího nebo stavebního pozemku, přičemž 

tento druh osvobození je možné označit jako typický66 druh osvobozeného plnění bez nároku 

na odpočet DPH.67 Důvody pro tuto politickou shodu na tomto druhu osvobozeného plnění 

pak může představovat aplikace přímých transferových daní na tento druh dispozice 

s nemovitými věcmi68, čímž se zabraňuje potenciálnímu dvojímu zdanění dispozice 

s nemovitou věcí69 a nadměrnému daňovému zatížení.70 

Záměrem tohoto osvobození je vyvarování se zdanění určitých dodávek, přestože by tyto 

dodávky byly uskutečněny osobou podléhající DPH.71 Osvobození dodání určitých 

nemovitých věcí od daně z přidané hodnoty se má proto uplatnit v případě, „kdy se daň 

nestala odpočitatelnou na základě transakce, při níž vlastník nabyl majetek“72, a to buď 

z důvodu, že se jedná o majetek, na nějž obecně nespadá aplikace DPH, nebo se jedná  

o majetek nabytý za zaplacení DPH, ale bez příslušného práva na uplatnění odpočtu této 

                                                
65 GORMLEY, Laurence W. EU Taxation Law. 2. vydání. Richmond: Richmond Law & Tax Ltd., 2006, s. 105. 
ISBN 1-904501-55-9. 
66 GOTTFRIED, Peter a Wolfgang WIEGARD. Exemption versus zero rating: A hidden problem of VAT. 
Journal of Public Economics. 1991, roč. 46, č. 3, s. 308. ISSN 0047-2727. 
67 DĚRGEL, Martin. Plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně. Daně a právo v praxi. 2013,  
roč. 18, č. 2, s. 18. ISSN 1211-7293. 
68 CNOSSEN, Sijbren. A Proposal to Improve the VAT Treatment of Housing in the European Union. FISCAL 
STUDIES. 2011, roč. 32, č. 4, s. 464. ISSN 0143-5671. 
69 Tamtéž, s. 471. 
70 PODDAR, Satya. Taxation of Housing Under a VAT. Tax Law Review. 2010, roč. 63, č. 2, s. 443.  
ISSN 0040-0041. 
71 Proposal for a SIXTH COUNCIL DIRECTIVE on the harmonisation of legislation of Member States 
concerning turnover taxes. Common system of value added tax: uniform basis of assestment. EXPLANATORY 
MEMORANDUM, č.j.: COM (73) 950. In: Ec.europa.eu [online]. 1973, s. 16 [cit. 15. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/COM(1973)950_en.pdf. 
72 Tamtéž. Původní znění explanatory memorandum: „where tax did not become deductible by virtue of the 
transaction whereby the owner acquired the property“. 
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daně73, a že se nejedná o dodání stavebního pozemku ve smyslu šesté směrnice.74 Nemovité 

věci jsou přitom trvanlivé věci par excellence vyznačující se dlouhým ekonomickým 

životem75, v důsledku čehož by výsledné daňové zatížení při opakovaném převodu např. 

stavby osobou povinnou k dani osobě k dani nepovinné mohlo být až neproporcionální 

k samotné ceně stavby a být tak v rozporu s principem neutrality této daně ve srovnání 

s prodejem nové stavby.76 Tyto důvody zůstávají platné i přes skutečnost, že navrhované 

znění osvobození dodání pozemku a stavby dle explanatory memorandum k šesté směrnici 

bylo později v rámci dohodovacího řízení v rámci legislativního procesu změněno. V rámci 

této legislativní úpravy osvobození dodání určitých nemovitých věcí od DPH bylo stanoveno, 

že se osvobození neaplikuje pouze na osoby povinné k dani, které již nemohou uplatnit 

odpočet na DPH77, nýbrž na dodání staveb a pozemků za podmínek stanovených článkem 14 

odst. B písm. l) šesté směrnice kteroukoliv osobou povinnou k dani. Z pohledu směrnice  

o DPH se tedy nečiní rozdíl, zdali je nabyvatelem převáděné nemovité věci osoba povinná 

k DPH nebo nikoliv. Systém DPH uplatňovaný v rámci Evropské unie je tak výjimkou 

z obecných pravidel aplikovaných napříč právními úpravami obratových daní78, resp. 

                                                
73 Tudíž nabytí osobou, jež není plátcem DPH ve smyslu zákona o DPH. 
74 Proposal for a SIXTH COUNCIL DIRECTIVE on the harmonisation of legislation of Member States 
concerning turnover taxes. Common system of value added tax: uniform basis of assestment. EXPLANATORY 
MEMORANDUM, č.j.: COM (73) 950. In: Ec.europa.eu [online]. 1973, s. 16 [cit. 15. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/COM(1973)950_en.pdf. 
75 EBRILL, Liam, Michael KEEN, Jean-Paul BODIN a Victoria SUMMERS. The Modern VAT. Washington, 
D.C.: International Monetary Fund, 2001, s. 98. ISBN 1-58906-026-1. 
76 LYNDEN, Herbert van. Comparison of Czech VAT Law with EU VAT Law. International VAT monitor. 
2000, roč. 11, č. 3, s. 101. ISSN 0925-0832. 
77 Viz. navrhovaný článek 14 odstavec B bod l) šesté směrnice, znějící: „supplies of buildings or parts thereof 
and of the land pertaining thereto, after first occupation , by a taxable person for whom the value added tax on 
the building is not deductible and to whom Article 12A ( l)(d ) is not applicable…“. Srovnej AMENDMENTS to 
the proposal for a SIXTH COUNCIL DIRECTIVE on the harmonisation of legislation of Member States 
concerning turnover taxes. Common system of value added tax: uniform basis of assestment, č.j.: COM (74) 795 
final. In: eur-lex.europa.eu [online]. 1973, s. 28 [cit. 3. 9. 2015]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:51974PC0795&from=EN. 
78 Přestože i v rámci právních úprav DPH jednotlivých členských států EU se lze setkat s osvobozením pouze 
nerezidenčních budov, a to např. v Itálii, Maďarsku nebo Polsku. Blíže CNOSSEN, Sijbren. Improving the VAT 
treatment of exempt immovable property in the European Union. In OXFORD UNIVERSITY CENTRE FOR 
BUSINESS TAXATION. Working paper [online]. 2010, s. 10 [cit. 29. 9. 2015]. Dostupné z:  
http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Business_Taxation/Docs/Publications/Working_Papers/Series_10/WP
1019.pdf. 
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prodejních daní79 nebo daní ze zboží a služeb80, rozlišujícími mezi prostory k bydlení, jejichž 

dodání osvobozují, a ostatními prostory, jejichž dodání je zdanitelným plněním.81  

Jelikož důvodová zpráva k šesté směrnici je jedním z mála dokumentů, ne-li jediným, 

který se snaží vysvětlit účel osvobození dodání pozemku a stavby od DPH, jsou informace 

v tomto dokumentu obsažené o to více důležité a z dostupných materiálů pro účelový výklad 

tohoto osvobození jedny z mála relevantních, a to zejména právě ve světle chybějících 

informací o účelu jednotlivých plnění osvobozených od DPH v doprovodné dokumentaci 

k přijetí směrnice o DPH a šesté směrnice.82 

Lze tedy shrnout, že účelem osvobození dodání pozemku od DPH bez nároku na odpočet 

daně zaváděného šestou směrnicí a směrnicí o DPH, je zejména osvobodit od DPH veškeré 

dispozice s nestavebními pozemky, a to z důvodu, aby subjekty, jimž nepřísluší právo na 

uplatnění odpočtu daně z přidané hodnoty na vstupu83, nebyly zatěžovány navýšením kupní 

ceny o DPH. Z důvodu zjednodušení aplikace systému právní úpravy DPH se toto osvobození 

má uplatnit vždy, když budou stanoveny směrnicí o DPH předepsané podmínky, přestože by 

mohly vyvstat případy, kdy se bude jednat o dodání pozemku nebo stavby mezi osobami 

povinnými k dani, které mohou z této transakce uplatnit odpočet na DPH. Ve světle těchto 

skutečností lze pak spatřovat určitý záměr unijního legislativce podrobit této dani dispozice  

s určitým objektem v procesu jeho změny v čase, a to nejprve s pozemkem, od okamžiku jeho 

určení k zastavění, přes proces výstavby stavby na tomto pozemku, až po okamžik jeho 

zastavění stavbou, kdy v okamžiku zhotovení stavby dochází k přeměně objektu podrobeného 

DPH ze stavebního pozemku na stavbu na tomto pozemku umístěnou, kdy dispozice s touto 

stavbou bude téměř vždy, vzhledem k převážnému uplatňování superficiální zásady 

v členských státech Evropské unie, vázána na dispozici s pozemkem, na němž taková stavba 

stojí. Možnost členských států Evropské unie vázat osvobození dodání stavby a pozemku k ní 

                                                
79 Např. sales tax uplatňované v USA. 
80 Např. goods and services tax uplatňované v Austrálii nebo Novém Zélandě.  
81 FERIA, Rita de la a Richard KREVER. Ending VAT Exemptions: Towards a Post-Modern VAT. In FERIA, 
Rita de la (ed.). VAT Exemptions. Consequences and Design Alternatives. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer 
International, 2013, s. 25. ISBN . 
Ovšem i tento přístup s sebou nese různé výkladové problémy, a to zejména v kvalifikaci konkrétní nemovité 
věci jako věci sloužící k rezidenci. Blíže PEACOCK, Christine. Residential Land under Australian GST. 
International VAT monitor. 2011, roč. 22, č. 4, s. 255 a násl. ISSN 0925-0832. 
82 AMAND, Christian. Are VAT Exemptions Compatible with Primary EU Law?. International VAT monitor. 
2010, roč. 21, č. 6, s. 409. ISSN 0925-0832. 
83 Dle české legislativy tento nárok náleží pouze plátci ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. 
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přiléhajícího od DPH časovým testem nepřesahujícím 5 let od prvního obydlení stavby je tak 

pouze důsledkem úmyslu unijního legislátora podrobit DPH pouze novou výstavbu.  

Z výše uvedeného tudíž vyplývá, že současný přístup právní úpravy DPH k zacházení 

s nemovitým majetkem je v rámci Evropské unie vystavěn na principu osvobození, tedy 

primárního osvobození dispozic s nemovitým majetkem vyjma nové výstavby, čímž se právní 

úprava DPH v Evropské unii značně liší od moderních přístupů uplatňovaných např. 

v Kanadě nebo Austrálii založených na zcela opačně uplatňovaném principu zdanění, tedy 

primárního veškerých dispozic s nemovitým majetkem vyjma dodání prostorů k bydlení.84 

2.3 Nemovitá věc a osvobození jejího dodání od DPH 

S ohledem na skutečnost, že zákon o DPH vedle samotného pojmu nemovité věci používá 

pro účely osvobození od DPH pojmu „vybrané nemovité věci“ definovaného taxativním 

výčtem konkrétních typů věcí, které však opětovně zákon o DPH nikterak nedefinuje, je na 

recipienty této právní normy kladen požadavek nalezení správného výkladu těchto typů 

nemovitých věcí.85 Těmito vybranými nemovitými věcmi jsou pozemek, právo stavby, stavba, 

podzemní stavby se samostatným účelovým určením, inženýrské sítě a jednotky. Pro účely 

osvobození dodání vybraných nemovitých věcí od DPH je proto rozhodující vymezení 

jednotlivých typů nemovité věci zákonem označených jako vybrané nemovité věci, proto 

jejich obsahovému rozboru budou věnovány samostatné podkapitoly. 

V této části bych však v krátkosti vymezil primární úpravu osvobození dodání vybraných 

nemovitých věcí směrnicí o DPH, která osvobození věnuje několik ustanovení. Dle dikce 

ustanovení čl. 135 odst. 1 směrnice o DPH jsou členské státy povinny osvobodit od DPH 

plnění obsažená v taxativním výčtu tohoto ustanovení. Ve vztahu k dodání nemovitých věcí 

jsou pak členské státy Evropské unie povinny osvobodit od DPH dodání budovy nebo její 

části a pozemku k ní přiléhajícího, kromě těch, které jsou uvedeny v čl. 12 odst. 1 písm. a) 

směrnice o DPH86, a dodání nezastavěného pozemku, kromě stavebního pozemku ve smyslu 

čl. 12 odst. 1 písm. b) směrnice o DPH87. Z tohoto ustanovení je tak zřejmé, že nemovité věci, 

                                                
84 CNOSSEN, Sijbren. A Proposal to Improve the VAT Treatment of Housing in the European Union. FISCAL 
STUDIES. 2011, roč. 32, č. 4, s. 472. ISSN 0143-5671. 
85 Srovnej ustanovení § 56 odst. 1 zákona o DPH. 
86 Podle ustanovení čl. 135 odst. 1 písm. j) směrnice o DPH. 
87 Podle ustanovení čl. 135 odst. 1 písm. k) směrnice o DPH. 
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jejichž dodání má být dle unijního práva osvobozeno od DPH, je tvořeno skupinou veškerých 

staveb a pozemků, které nejsou z osvobození vyloučeny.  

Dle ustanovení čl. 135 odst. 1 písm. j) a k) a čl. 12 odst. 1 písm. a) a b) směrnice o DPH 

není osvobozeno dodání budovy nebo její části před jejím obydlením a pozemku k ní 

přiléhajícího88 a dodání stavebního pozemku.89 K vymezení skupiny nemovitých věcí, které 

jsou od DPH osvobozeny je však nutno vyjít i z ustanovení čl. 371 směrnice o DPH, které 

umožňuje, aby členské státy, které k 1. lednu 1978 osvobozovaly od DPH plnění uvedené 

v části B přílohy C směrnice o DPH, mohou pokračovat v osvobození těchto plnění, avšak za 

podmínek platných k tomuto datu dle platné legislativy toho kterého členského státu. 

Lze tedy shrnout, že od DPH jsou dle směrnice o DPH členské státy povinny osvobodit 

dodání: 

a) veškerých staveb, které jsou buď dodávány po jejich prvním obydlení, splňují časový 

test uplynutí nejvýše pěti let ode dne jejich prvního dodání, nebo splňují časový test 

uplynutí nejvýše dvou let ode dne jejich prvního obydlení, v závislosti na kritériu, jež 

členský stát pro osvobození zvolil; 

b) těch pozemků, které nejsou stavebními dle tuzemských právních předpisů členského 

státu, a zároveň nejsou pozemkem přiléhajícím ke stavbě, jejíž dodání není 

osvobozeno od DPH (ad a));90 

c) jakékoliv nemovité věci, pokud členský stát k 1. lednu 1978 dodání takové nemovité 

věci od DPH osvobozoval, Česká republika však není případem takového členského 

státu, proto osvobození dodání nemovitých věcí od DPH podle čl. 371 směrnice  

o DPH nebude dále věnována pozornost.91 

                                                
88 Podle ustanovení čl. 12 odst. 2 směrnice o DPH mají členské státy ponechánu širokou diskreční pravomoc 
vymezit pojem pozemek přiléhající ke stavbě, nebo toto osvobození navázat na jiná kritéria než je první 
obydlení. 
89 Dle ustanovení čl. 12 odst. 3 směrnice o DPH se stavebním pozemkem rozumí jakýkoliv neupravený nebo 
upravený pozemek, který jako stavební pozemek vymezují členské státy. 
90 Jedná se o vyjádření požadavku jednotného daňového zacházení se stavbou a pozemkem přiléhajícímu k této 
stavbě.  
91 Příkladem takového členského státu může být Spolková republika Německo, které nadále uplatňuje na základě 
ustanovení čl. 371 směrnice o DPH osvobození dodání veškerých pozemků od DPH, i když se jedná např.  
o pozemek stavební. Blíže BAL, Aleksandra. VAT Treatment of Transactions in the German Construction 
Sector. International VAT monitor. 2011, roč. 22, č. 6, s. 406. ISSN 0925-0832. 
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Z výše uvedeného tedy vyplývá, že i mezi členskými státy mohou panovat a skutečně 

panují v důsledku aplikace ustanovení čl. 371 směrnice o DPH značné rozličnosti v přístupu 

ke zdanění či osvobození dodání staveb nebo pozemku.92 

  

                                                
92 Srovnej příloha č. 1. Zdroj: CNOSSEN, Sijbren. A Proposal to Improve the VAT Treatment of Housing in the 
European Union. FISCAL STUDIES. 2011, roč. 32, č. 4, s. 457. ISSN 0143- 5671. 
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3 Pojem nemovité věci 

Pojem nemovité věci je právní termínem prolínajícím se celým právním řádem93, jehož 

výchozí generální definici nalezneme v občanském právu.94 Přestože pojem nemovitá věc 

používají i mnohé veřejnoprávní předpisy, ne zřídka se stává, že tento termín není těmito 

právními předpisy vymezen95 a je proto nutno vyjít právě z definice občanského práva, 

případně modifikované soudní judikaturou.96 Takovýto právní stav se týká i českého zákona  

o DPH, neboť tento zákon pojem nemovitá věc nevymezuje, avšak pouze stanovuje, co se pro 

účely osvobození od DPH rozumí „dodáním vybrané nemovité věci“.97 V tomto ustanovení 

tak zákon o DPH taxativním výčtem vymezuje, na dodání jakých konkrétních typů 

nemovitých věcí lze osvobození od DPH bez nároku na odpočet aplikovat, tyto typy však 

opětovně zákon o DPH nikterak nevymezuje. 

S ohledem na chybějící vymezení nemovité věci pro účely zákona o DPH, které bych 

s ohledem na zvláštnosti aplikace termínů užívaných právními předpisy v oblasti DPH 

považoval přinejmenším za zjednodušení pro správný výklad nemovité věci užívané zákonem 

o DPH98, je nutno hledat vymezení nemovité věci a jejích jednotlivých typů s ohledem na 

zásadu vnitřní bezrozpornosti a konzistentnosti právního řádu jako celku.99 To ovšem 

neznamená, že automaticky v oblasti DPH můžeme aplikovat definici občanského práva, 

nýbrž je nezbytné zohlednit skutečnost, že veřejné právo dle nové teorie subjektů je ve vztahu 

k soukromému právu zvláštní právní úpravou100, proto i v daňovém právu jako podoboru 

                                                
93 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník - velký komentář: Svazek III. § 419-654. 1. vyd. Praha: 
Leges, 2014, s. 252. ISBN 978-80-87576-73-1. 
94 V ustanovení § 498 odst. 1 občanského zákoníku. 
95 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník - velký komentář: Svazek III. § 419-654. 1. vyd. Praha: 
Leges, 2014, s. 252. ISBN 978-80-87576-73-1. 
96 Srovnej např. výtah z rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 6. 2. 2007, sp. zn. I. ÚS 531/05: „[P]ojmem stavba 
ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, se rozumí stavba jako nemovitá věc ve smyslu 
občanského zákoníku. Sama skutečnost, že bylo na stavbu vydáno kolaudační rozhodnutí, nedostačuje k závěru, 
že se jedná o stavbu, která je předmětem daně ze staveb. Vždy je zapotřebí zkoumat, zda se jedná o nemovitou 
stavbu ve smyslu občanskoprávním“. 
97 Srovnej ustanovení § 56 odst. 1 zákona o DPH. 
98 S ohledem na skutečnost, že pojem nemovitá věc užívaný v právní úpravě DPH je samostatným právním 
pojmem unijního práva, nelze obsah tohoto pojmu určit dle právního řádu členského státu, nýbrž jako pojem 
unijního práva má obsah samostatný (viz. dále v části věnované definice nemovité věci v právní úpravě DPH). 
99 Srovnej například nález Ústavního soudu ze dne 13. 3. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 10/06. 
100 HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 24.  
ISBN: 978-80-7179-254-3. 
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finančního práva, považovaného za samostatné odvětví veřejného práva101, je nutno vzít  

v potaz primárně odlišnosti vymezení nemovité věci a jejích druhů stanovené jinými 

veřejnoprávními normami, zejména pak odlišnosti stanovené právní úpravou zákona  

č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu102, ale hlavně právní úpravu práva unijního. 

3.1 Pojem nemovité věci v soukromém právu 

Jak již bylo uvedeno, definici nemovité věci soukromého práva nalezneme v ustanovení  

§ 498 odst. 1 občanského zákoníku, podle kterého jsou nemovitou věcí pozemky a podzemní 

stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za 

nemovité věci prohlásí zákon.103 Podle tohoto ustanovení je dále za nemovitou věc 

považována věc, u níž jiný právní předpis než občanský zákoník stanoví, že není součástí 

pozemku, přičemž takovou věc nelze přenést z místa na místo bez porušení podstaty této 

věci.104 Dle důvodové zprávy má tato definice představovat návrat k zásadě superficies solo 

cedit105, která ztělesňuje pravidlo vertikální akcese stavby pozemkem, jakožto vztahu 

pozemku a stavby na tomto pozemku postavené106 a rovněž představuje pravidlo, že jedinou 

původní nemovitou věcí je pouze pozemek a veškeré ostatní nemovité věci získávají status 

nemovité věci pouze skrze jejich vztah či zabudování do pozemku.107 Už však samostatné 

znění ustanovení § 498 odst. 1 občanského zákoníku ukazuje, že tato zásada odvozená ze 

zásad římského práva cuius est solum eius est usque ad caelum ad inferos108 a quicquid 

                                                
101 BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB, Hana MARKOVÁ a kol. Finanční právo. 6. upravené 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 13 - 15. ISBN: 978-80-7179-254-3. 
102 Více ke vztahu speciality veřejného práva k právu soukromému například rozhodnutí Nejvyššího správního 
soudu ČR ze dne 27. 9. 2006, č. j. 2 As 50/2005 – 70. 
103 Jedná se o projev superficiální zásady, podle které je stavba součástí pozemku, nestanoví-li zákon jinak 
(například pro stavbu umístěnou na pozemku, jenž je v době účinnosti občanského zákoníku ve vlastnictví 
odlišné osoby od vlastníka stavby). 
104 Takovou věcí je dle účinné legislativy např. ložisko vyhrazeného nerostu či povrchové a podzemní vody. 
105 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k ustanovení § 496 až 498. In: 
obcanskyzakonik.cz [online]. 2014, s. 124. [cit. 14. 7. 2015]. Dostupné z 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf.  
106 Blíže k vertikální akcesi stavby pozemkem např. BOULY, Sofie, Bram AKKERMANS (ed.) a Eveline 
RAMAEKERS. Property Law Perspectives. Cambridge: Intersentia Publishing, 2012, s. 29-32.  
ISBN 978-1-78068-093-4. 
107 APERS, Ann, Bram AKKERMANS (ed.), Ernst MARAIS (ed.), Eveline RAMAEKERS(ed.). Property Law 
Perspectives II. Cambridge: Intersentia Publishing, 2014, s. 198. ISBN 978-1-78068-202-0. 
108 V českém překladu „kdo vlastní povrch, vlastní vše nahoru až k nebesům a dolů až do hlubin země“. 
GRAY, Kevin a Susan F. GRAY. Elements of Land Law. 5th. New York: Oxford UniversityPress, 2009, s. 14. 
ISBN 978-0-19-921972-8. 
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plantatur solo, solo cedit109 nebyla tímto ustanovením ve své čiré podobě převzata110, když již 

občanský zákoník ve své základní definici nemovité věci stanovuje výjimky z tohoto 

pravidla.111 Tato skutečnost pouze značí, že tradiční pojetí zásady soperficies solo cedit 

neodpovídá technickému ani ekonomickému vývoji, a to například v otázce vícenásobného 

užívání totožného pozemku více osobami, jež je s ohledem na tento vývoj možné nýbrž  

i nepostradatelné.112 

Lze tedy shrnout, že občanskoprávní definice nemovité věci tak spočívá v uvedení 

taxativního výčtu právních entit, které jsou považovány za nemovité věci.113 Civilistická 

odborná veřejnost tak na základě české občanskoprávní definice nemovité věci rozčleňuje 

nemovité věci na:114 

a) nemovité věci ze své přirozenosti (pozemek); 

b) nemovité věci, které mají tento status na základě jejich vztahu k určité jiné nemovité 

věci (věcná práva k pozemkům); 

c) nemovité věci, které za nemovité prohlásí zákon (jednotka). 

3.2 Pojem nemovité věci dle směrnice o DPH 

Přestože tedy v českém právním řádu existuje explicitní definice nemovité věci, je nutno 

tuto definici podrobit posouzení jejího souladu s definicí nemovité věci danou unijním 

                                                
109 V českém překladu „cokoliv je spojeno se zemí, přirůstá k zemi“. 
BURN, Edward H. a John CARTWRIGHT. Cheshire and Burn's modern law of real property. 18th ed. New 
York: Oxford University Press, 2011, s. 8. ISBN 978-0-19-959340-8. GRAY, Kevin a Susan F. GRAY. 
Elements of Land Law. 5th. New York: Oxford UniversityPress, 2009, s. 13 - 14. ISBN 978-0-19-921972-8. 
110 Za nemovitou věc se považují například podzemní stavby se samostatným účelovým určením. 
111 Legální vymezení superficiální zásady v její ryzí podobě například obsahuje belgický code civil v ustanovení 
§ 552. Belgický code civil je online dostupný v původním znění např. z: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1804032131%2FF&caller=list&row_id=1&numero
=7&rech=14&cn=1804032131&table_name=LOI&nm=1804032151&la=F&dt=CODE+CIVIL&language=fr&f
r=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE
%27%26+%27CIVIL%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=40&imgcn.y=7, či ve 
znění anglického neoficiálního překladu z: 
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%
2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F1950%2F13681%2Fversion%2F3%2Ffile%2FCode_2
2.pdf&ei=S76jVaUlhq7KA6HBgqAN&usg=AFQjCNG9WyQsA6iRNF1YoH3CVOf73H6iXQ.  
112 Příkladem může být třeba současné pojetí bytového vlastnictví prostřednictvím jednotek. Srovnej: BOULY, 
Sofie, Bram AKKERMANS (ed.) a Eveline RAMAEKERS. Property Law Perspectives. Cambridge: Intersentia 
Publishing, 2012, s. 40. ISBN 978-1-78068-093-4. 
113 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654): Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2014, s. 1763 - 1764. ISBN 978-80-7400-529-9. 
114 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník - velký komentář: Svazek III. § 419-654. 1. vyd. Praha: 
Leges, 2014, s. 253. ISBN 978-80-87576-73-1. 
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právem. Pro posouzení souladu tuzemské definice právního pojmu s právem Evropské unie je 

potřeba zkoumat dva parametry. Těmito parametry je jednak existence legální definice pojmu 

unijního práva a jednak existence výslovného odkazu positivního unijního práva na právní řád 

konkrétního členského státu ve věci této definice unijního pojmu.115 Jelikož však směrnice  

o DPH pojem nemovitá věc užívá poněkud heterogenním způsobem116, přičemž jej 

nedefinuje117 a ani neodkazuje ve věci definice nemovité věci na právní úpravu některého ze 

členských států EU, je nutno podle ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie 

význam a dosah nedefinovaného pojmu právem Evropské unie „určit v souladu s jejich 

obvyklým smyslem v běžném jazyce, s přihlédnutím ke kontextu, ve kterém jsou použity, 

a cílům, které sleduje právní úprava, jejíž součástí jsou“.118 Přestože se domnívám, že unijní 

judikatura Soudního dvora Evropské unie doposud důsledně obsah pojmu nemovitá věc 

nestanovila, mám za to, že v unijním právu definici nemovité věci přeci jenom lze vymezit.  

Pakliže před Soudním dvorem Evropské unie vyvstane otázka, zdali konkrétní věc náleží 

pod pojem nemovité věci ve smyslu směrnice o DPH119, Soudní dvůr EU vždy posuzuje 

konkrétní okolnosti případu a rozhodne, zdali posuzovaná věc spadá rovněž pod termín 

nemovité věci ve smyslu práva unijního.120 Definice nemovitých věcí lze však nalézt ve 

stanoviscích generálních advokátů, přičemž přinejmenším relevantnost těchto definic pro 

určení obsahu unijního pojmu nemovité věci vyplývá z nezřídka explicitně vyslovených 

souhlasů Soudního dvora Evropské unie s těmito stanovisky při subsumpci jednotlivých věcí 

pod unijní pojem nemovité věci.121 Jednou z těchto definic je i definice generální advokátky 

Kokott, podle které může být nemovitá věc definována jako „určitá část zemského povrchu 

                                                
115 Srovnej rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar, národní podnik,  
v Anheuser-Busch Inc., sp. zn. C-482/09, zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 2011, vložka I- 08701, bod 28. 
116 TERRA, Ben a Julie KAJUS. A Guide to the European VAT Directives: Volume 1. Introduction to European 
VAT. Amsterdam: IBFD, 2011, s. 979. ISBN 978-90-8722-091-4. 
117 Srovnej např. FITŘÍKOVÁ, Dagmar a Lydie MUSILOVÁ. Průvodce DPH u neziskových subjektů 2012. 
Olomouc: ANAG, 2012, s. 395-396. ISBN 978-80-7263-684-6. 
118 Srovnej rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 10 března 2005, easyCar (UK) Ltd v Office of Fair 
Trading, sp. zn. C-336/03, zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 2005, vložka I- 01947, bod 21. 
119 Je třeba připomenout, že tato směrnice nepoužívá termínu nemovitá věc, ale termínu nemovitý majetek. Proto 
kde užívám pojem nemovitá věc ve smyslu unijního práva představovaného šestou směrnicí či směrnicí o DPH, 
rozumí se tím i pojem nemovitý majetek, neboť tyto dva termíny je možno dle mého názoru používat promiscue. 
120 Srovnej např. rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 3 března 2005, Fonden Marselisborg 
Lystbådehavn v Skatteministeriet and Skatteministeriet v Fonden Marselisborg Lystbådehavn, sp. zn. C-428/02, 
zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 2005, vložka I- 01527, bod 33 až 35. 
121 Tamtéž, bod 35. 
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včetně staveb s ní pevně spojených, ke které může být založeno vlastnictví a držba.“122 Na 

základě této definice by se mohlo na první pohled zdát, že podle této definice jsou nemovitou 

věcí pouze pozemky jako části zemského povrchu, s tímto závěrem se neztotožňuji. Je třeba 

vnímat, že i šestá směrnice výslovně upravovala převod budovy nebo její části, přestože vždy 

ve vazbě s pozemkem, na kterém taková stavba stojí.123 Na tomto místě je rovněž třeba 

zdůraznit, že členské státy mohou dle čl. 15 odst. 2 písm. a) a b) směrnice o DPH stanovit, že 

za hmotný majetek se rovněž pokládají určitá práva k nemovité věci a věcná práva poskytující 

jejich držiteli užívací právo k nemovité věc, z čehož lze dovodit, že i určitá práva, zejména 

věcná, mohou být pro účely DPH věcmi. S ohledem na skutečnost, že napříč většinou 

členských států Evropské unie jako např. Belgie, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Spojené 

Království Velké Británie, Nizozemsko, Itálie nebo Česká republika jsou přinejmenším určitá 

věcná práva k nemovitým věcem považována rovněž za nemovité věci124, budou mít věcná 

práva, u nichž členský stát Evropské unie přikročí k aplikaci ustanovení čl. 15 odst. 2 

směrnice o DPH, povahu nemovité věci pro účely DPH. 

Na tomto místě je nutné zmínit dle mého názoru poměrně kontroverzní rozhodnutí 

Soudního dvora Evropské unie ve věci Susanne Leichenich v Ansbert Peffekoven and Ingo 

Horeis, v němž tento soud došel k závěru, že za nemovitý majetek je možno v konkrétních 

okolnostech považovat i hausbót.125 Dle Soudního dvora Evropské unie nebylo možné 

posoudit hausbót jako nemovitý majetek izolovaně, nýbrž bylo nutné zkoumat jeho začlenění 

do stanoviště126, z tohoto důvodu pak tento soud vycházel při posouzení subsumovatelnosti 

hausbótu pod pojem nemovitý majetek z následujících kumulativně posuzovaných 

skutečností: 

 předmětný hausbót byl upevněn na konkrétním místě po několik let, nebylo s ním 

hýbáno a byl znehybněn prostřednictvím lan, řetězů a kotev;127 

 hausbót byl využíván výhradně jako restaurace, kavárna a později i diskotéka;128 

                                                
122 Stanovisko generální advokátky Juliane Kokott přednesené dne 14. října 2004 ve věci Fonden Marselisborg 
Lystbådehavn v Skatteministeriet and Skatteministeriet v Fonden Marselisborg Lystbådehavn, sp. zn. C-428/02, 
bod 30. 
123 Srovnej např. ustanovení čl. 4 odst. 3 písm. a) šesté směrnice. 
124 ARTHUR ANDERSEN LLP. Study on the application of Value Added Tax to the property sector: Executive 
summary and Country overviews, sp. zn. N XXI/96/CB-3021. In: ec.europa.eu [online]. 1997, s. 36, 56, 64, 73, 
86, 95, 110, 160. [cit. 15. 7. 2015]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/report_vat_immovable_property.pdf. 
125 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 15 listopadu 2012, Susanne Leichenich v Ansbert 
Peffekoven and Ingo Horeis, sp. zn. C-532/11, zveřejněný v elektronické sbírce zpráv a rozhodnutí, bod 29. 
126 Tamtéž, bod 20. 
127 Tamtéž, bod 9. 
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 užívání hausbótu bylo nerozlučně spojeno s užívání přiléhajícího mola;129 

 hausbót měl vlastní telefonickou linku, inženýrské sítě a nádrž na odpadní vodu;130 

 nájemní smlouva byla nastavena způsobem, že uživatel měl v nájmu nejen hausbót  

a molo, nýbrž i přiléhající vodní plochu a břeh;131 

 výše nájemného se odvíjela od stanoviště hausbótu nacházejícího se v blízkosti velké 

aglomerace.132 

Při tomto posouzení Soudní dvůr Evropské unie rovněž vyšel již ze své předešlé 

judikatury, podle které pro zacházení se stavbou spojenou s pozemkem jakožto nemovitou 

věcí „je příznačné, že tyto struktury nemohou být jednoduše demontovány nebo snadno 

přemístěny…, avšak není třeba, aby byly nerozlučně spojeny se zemí.“133 Po zhodnocení výše 

uvedených skutečnosti Soudní dvůr Evropské unie došel k závěru, že v tomto případě je nutno 

předmětný hausbót chápat jako nemovitý majetek, a jak blíže uvádím v části věnované 

problematice definice stavby pro účely DPH jako nemovitý majetek s povahou stavby. 

Z judikatury Soudního dvora Evropské unie je tedy jasně zřejmé, že koncepce nemovité věci 

v harmonizované právní úpravě DPH se nevztahuje pouze na pozemky a budovy ve smyslu 

směrnice o DPH, přestože směrnice o DPH explicitně užívá pouze tyto dva typy nemovité 

věci.134 

Z výše uvedeného je dle mého názoru proto možné rozdělit nemovité věci ve světle 

legislativy DPH na nemovité věci ex rerum natura, jako jsou např. pozemek, stavba, její část 

a ložisko vyhrazeného nerostu, a nemovité věci, které odvozují status nemovité věci od 

nemovité věci ex rerum natura. Ve světle těchto skutečností se domnívám, že nemovitou věc 

lze pro účely právní úpravy DPH vymezit jako: „Nemovitou věcí se rozumí část zemského 

povrchu včetně prostoru nad a pod touto částí zemského povrchu; stavba nebo její část; věcná 

práva k takové části zemského povrchu nebo stavbě či její části, pokud je členský stát EU 

považuje za nemovitou věc; a jiné věci, jež jsou ex rerum natura nemovitými.“ 

                                                                                                                                                   
128 Tamtéž, bod 10. 
129 Tamtéž, bod 12. 
130 Tamtéž. 
131 Tamtéž, bod12. 
132 Tamtéž, bod 27. 
133 Autorův překlad. Srov. rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 16 ledna 2003, Rudolf Maierhofer  
v Finanzamt Augsburg-Land, sp. zn. C-315/00, zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 2003, vložka I- 00563, bod 33. 
134 HORSTHUIS, Mathijs W. a Frank J. G. NELLEN. Storage of Goods under EU VAT. International VAT 
monitor. 2013, roč. 24, č. 6, s. 346. ISSN 0925-0832. 
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4 Osvobození dodání pozemku od DPH 

Jak již bylo uvedeno výše, jednou z vybraných nemovitých věcí ve smyslu ustanovení  

§ 56 odst. 1 zákona o DPH je pozemek. Vzhledem k chybějící definici pozemku zákonem  

o DPH je opětovně nutno tuto definici hledat v jiném úseku platného práva a dbát požadavků 

práva Evropské unie. Na rozdíl od pojmu nemovité věci však legální definici pojmu 

„pozemek“, neobsahují ani soukromoprávní předpisy, přesto lze v účinném positivním právu 

legální definici pojmu pozemek nalézt. Tímto případem je definice katastrálním zákonem, 

podle jehož ustanovení § 2 písm. a) se rozumí pozemkem část zemského povrchu oddělená od 

sousedních částí zemského povrchu taxativně uvedenými typy hranic135, přičemž jednotlivé 

druhy hranic mají být odrazem rekodifikačních změn zavedené občanským zákoníkem.136 

Kvalitativně vymezený pozemek geometrickým a polohovým určením zobrazený v katastrální 

mapě a označený parcelním číslem je pak považován za parcelu.137 Vymezení určitého 

pozemku jakožto parcely slouží dle zákonné dikce jen pro účely katastrálního zákona, avšak 

právní praxí orgánů finanční správy je vžito užívání této definice i pro účely daňové138, se 

kterým se ztotožňují i někteří zástupci odborné veřejnosti.139 Odpovídá však takovéto užívání 

pojmu pozemek požadavkům unijního práva a jaké jsou požadavky práva na aplikaci 

osvobození dodání pozemku od DPH? 

4.1 Pojem pozemek dle katastrálního zákona a občanského zákoníku 

Skutečnost, že občanské právo definičně vymezuje nemovitou věc, zatímco právní předpis 

katastrálního práva vymezuje termín pozemek, je již tradičním jevem českého práva.140 Jak již 

                                                
135 Hranicí podle tohoto ustanovení může být hranice územní jednotky, hranice katastrálního území, hranice 
vlastnická, hranice stanovená regulačním plánem, územním rozhodnutím či územním souhlasem, hranicí jiného 
práva, hranicí rozsahu zástavního práva a práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu 
využití pozemku. 
136 Důvodová zpráva k zákonu č. 256/2013 Sb., zákon o katastru nemovitostí, k ustanovení § 2. Psp.cz [online]. 
2013, s. 39 [cit. 15. 7. 2015]. Dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=122613.  
137 Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona. 
138 Srovnej Informace Generálního finančního ředitelství k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných 
nemovitých věcí po 1. 1. 2014, ust. § 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty, č.j.: 58463/13/7001-21000-
101206. In: Financnisprava.cz [online]. Praha, 2013, s. 3 [cit. 15. 7. 2015]. Dostupné z: 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/Informace_k_par_56_od_roku_2014.pdf. 
139 Např. Kuneš uvádí, že pozemek může být tvořen jedno nebo více parcelami, přičemž aby byl pozemek věcí, 
musí být přinejmenším jednou parcelou. Srovnej KUNEŠ, Zdeněk. Převod pozemků a DPH. Daňová  
a hospodářská kartotéka. 2008, roč. 16, č. 17, s. 27-28. ISSN 1210-6739.  
140 BAREŠOVÁ, Eva, Iveta BLÁHOVÁ, Pavel DOUBEK, Bohumil JANEČEK, Lumír NEDVÍDEK a Helena 
ŠANDOVÁ. Katastrální zákon: Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, s. 13. ISBN 978-80-7478-703-4. 
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bylo uvedeno výše, aby se určitá část zemského povrchu stala pozemkem pro účely 

katastrálního zákona, musí být tato část od sousedních částí oddělena hranicí, např. 

vlastnickou nebo hranicí katastrálního území141, je-li pak takto vymezený pozemek rovněž 

geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem, stává 

se parcelou. Stav, kdyby veškeré pozemky nesly tyto kvalitativní ukazatele, je však stavem 

ideálním142, o čemž svědčí i mnohá právní úprava.143 

Z těchto ustanovení katastrální zákon vyplývá, že množina parcel je podmnožinou 

množiny pozemků. Uplatní se tedy pravidlo, že každá parcela je pozemkem, avšak ne každý 

pozemek je parcelou.  

Tímto pravidlem se rovněž zaobírala mnohá judikatura Nejvyššího soudu ČR, v níž se 

zdůrazňuje, „že věcí v právním smyslu může být i pozemek, který je pouze částí parcely“.144 

Konkrétní aplikace tohoto závěru je Nejvyšším soudem ČR demonstrována na problematice 

vydržení části parcely: „Část parcely, která byla v držbě jiné osoby než vlastníka této parcely, 

se tudíž stávala pozemkem a pozemek jako nemovitou věc bylo možno vydržet.“145 Skutečnost, 

že pozemek není zapsán v katastru nemovitostí, proto neznamená, že takový neevidovaný 

pozemek nemůže být předmětem právních vztahů.146  

K využívání definice pozemku katastrálním zákonem v občanském právu se ve svém 

komentáři k občanskému zákoníku vyhradili Tégl a Melzer, neboť podle jejich názoru 

definice pozemku v ustanovení § 2 písm. a) katastrálního zákona vůbec definicí není, neboť 

toto ustanovení „pouze upravuje předpoklady možného vzniku nového pozemku, resp. přesněji 

možného zakreslení nového pozemku v podobě parcely do katastrální mapy“147, proto nabízejí 

vlastní definici pozemku v soukromém právu jako „části zemského povrchu, která je ve 

vlastnictví určité osoby (je to část zemského povrchu představující samostatný předmět 

vlastnictví)“148, přičemž vycházejí z definice v polském občanském zákoníku.149  

                                                
141 Tamtéž, s. 14. 
142 Tamtéž, s. 17. 
143 K oblasti existence neregistrovaných pozemků blíže např. SPARKES, Peter. A New Land Law. 2nd. Portland: 
Hart Publishing, 2003, s. 424-444. ISBN 1-84113-380-9. 
144 Srovnej např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2001, sp. zn. 20 Cdo 20/99.  
145 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 11. 1999, sp. zn. 22 Cdo 837/98. 
146 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 4. 2003, sp. zn. 22 Cdo 100/2002. 
147 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník - velký komentář: Svazek III. § 419-654. 1. vyd. Praha: 
Leges, 2014, s. 256. ISBN 978-80-87576-73-1. 
148 Tamtéž, s. 255. 
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Problematiku převzetí definice pozemku z katastrálního zákona pak demonstrují, na 

příkladu koupě pozemku osobou, která již vlastní sousedící pozemek s tímto kupovaným 

pozemkem.150 Dle Tégla a Melzera by koupí sousedícího pozemku dle definice pozemku 

katastrálním zákonem zanikly oba původní pozemky, a napříště existoval pozemek pouze 

jeden. Tento závěr však zcela odporuje správní praxi, neboť převáděný pozemek musí být 

identifikován jako parcela151, po koupi sousedícího pozemku oba pozemky existují nezávisle 

na sobě, jako samostatné věci jsou evidovány v katastru nemovitostí jakožto parcely,  

a k jejich sloučení je možno přikročit pouze v souladu s požadavky stavebního zákona152,  

a tudíž je toliko nesprávnou interpretací definice pozemku katastrálním zákonem redukcí, 

kteroužto však dle mého názoru není možno označit ani jako teleologickou, proto tento 

přístup interpretace Téglem a Melzerem neshledávám legitimním.153 

Proti tomuto názoru se však musím ohradit rovněž z následujících důvodů. Dle mého 

názoru není možné bez dalšího aplikovat pro českou soukromoprávní definici pozemku 

definici pozemku polského soukromého práva, neboť se domnívám, že český právní řád je 

založen na vlastní právní kultuře, která má svá vlastní pravidla zvláštnosti a jako taková si 

prošla a prochází samostatným vývojem.154 Nadto se domnívám, že definice poskytnutá touto 

dvojicí autorů je pouze opisem definice obsažené v katastrálním zákonu, podle které je 

pozemkem rovněž část zemského povrchu oddělená od ostatních částí mimo jiné hranicí 

vlastnickou.155 Pakliže má být tedy pozemek definován jakožto část zemského povrhu ve 

vlastnictví konkrétní osoby, je dle mého názoru taková část zemského povrhu nutně 

ohraničena hranicí vlastnickou, jak je uvedeno v katastrálním zákoně. 

                                                                                                                                                   
149 Tamtéž. 
150 Tamtéž, s. 256. 
151 Srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2005, sp. zn. 30 Cdo 3109/2005, navazující na 
dosavadní judikaturu tohoto soudu, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 6. 2001, sp. zn.  
33 Odo 273/2001. 
152 Viz. ustanovení § 76 odst. 1 a násl. stavebního zákona, podle kterých zjednodušeně řečeno je nutno ke 
scelování pozemků územního souhlasu, nestanoví-li tento zákon jinak. 
153 Dle mého názoru Tégl a Melzer k tomuto závěru došli z důvodu nedostatečné znalosti positivní úpravy, když 
zcela pominuli např. přechodné ustanovení § 62 odst. 1 katastrálního zákona, podle kterého pozemky, jejichž 
hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků…, v katastru evidují zjednodušeným 
způsobem… Takový půdní celek, jež je určen zápisem ze starších pozemkových evidencí, musí být z povahy 
věci evidence takového pozemku v příslušné pozemkové evidenci předmětem vlastnictví jedné osoby, nebo 
případně spoluvlastnictvím více osob, a podle výše uvedeného ustanovení se přitom skládá z jednotlivých 
pozemků. 
154 Blíže např. MALÝ, Karel, Jarmila LAKOSILOVÁ (ed.) a Milena HURTOVÁ (ed.). Idea českého státu  
v proměnách staletí: fakta, úvahy, souvislosti. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 220-227. 
ISBN 978-80-7106-985-0. 
155 Viz. ustanovení § 2 písm. a) katastrálního zákona 
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Proti pojetí definice pozemku těmito autory rovněž stojí dosavadní judikatura Nejvyššího 

soudu ČR odkazující v soukromoprávní definici pozemku právě na definici obsaženou 

v katastrálních předpisech156, proto se z výše uvedených důvodu přikláním k převzetí definice 

pozemku katastrálním zákonem soukromým právem, jak rovněž dovozují jiní autoři 

komentářové literatury.157 Na první pohled by se sice mohlo zdát, že tato definice vymezuje 

pozemek pouze jako určitou plochu, ale s ohledem na skutečnost, že je pozemek vymezen 

rovněž vlastnickou hranicí, kterou je nutno považovat nejen za hranici horizontální, ale i jako 

hranici vertikální, implicite vyplývá, že pozemek je rovněž na základě superficiální zásady 

explicitně vyjádřené v ustanovení § 506 odst. 1 občanského zákoníku tvořen rovněž 

prostorem nad i pod jeho povrchem, stavbami zřízených na tomto pozemku, jinými 

zařízeními, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku a upevněno na zdech a rostlinstva na 

tomto pozemku vzešlého158, nestanovuje-li občanský zákoník jinak. 

4.2 Vymezení pojmu pozemek prostřednictvím jeho součástí 

V předcházející podkapitole byl analyzován pojem pozemek tak, jak je definován českým 

právním řádem. V jurisdikcích členských států Evropské unie se lze však setkat s definičním 

přístupem odlišným, a to definování pojmu pozemek výčtem jednotlivých složek tohoto 

pojmu.159 Např. britská definice160 pojmu pozemek v sobě zahrnuje povrch země společně  

s fyzickými věcmi pod a nad jeho povrchem, jako jsou například budovy, stromy, doly  

a minerály, ale pozemek jako termín má mnohem širší význam, jelikož dle zákonné definice 

                                                
156 Srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 4. 2003, sp. zn. 22 Cdo 100/2002. 
157 Srovnej např. ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář: Svazek 1. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 1177. ISBN 978-80-7478-370-8., nebo BAREŠOVÁ, Eva, Iveta 
BLÁHOVÁ, Pavel DOUBEK, Bohumil JANEČEK, Lumír NEDVÍDEK a Helena ŠANDOVÁ. Katastrální 
zákon: Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, s. 13-14. ISBN 978-80-7478-703-4. 
158 Ustanovení § 507 občanského zákoníku. 
159 Příkladem může být např. britská definice pozemku dle ustanovení § 205 odst. 1 písm. ix) Law of Property 
Act 1925, který v originálním znění definuje pozemek: Land includes land of any tenure, and mines and 
minerals, whether or not held apart from the surface, buildings or parts of buildings (whether the division is 
horizontal, vertical or made in any other way) and other corporeal hereditaments; also a manor, an advowson, 
and a rent and other incorporeal hereditaments, and an easement, right, privilege, or benefit in, over, or derived 
from land; and “mines and minerals” include any strata or seam of minerals or substances in or under any land, 
and powers of working and getting the same; and “manor” includes a lordship, and reputed manor or lordship; 
and “hereditament” means any real property which on an intestacy occurring before the commencement of this 
Act might have devolved upon an heir;  
160 Zabýváním se britské definice pozemku považuji na důležité zejména z důvodu častého odkazování na britské 
znění směrnice o DPH, podle kterého není osvobozen dle volného překladu pozemek, na němž stavba stojí, 
českými zástupci odborné veřejnosti.  
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obsahuje rovněž tzv. corporeal a incorporeal hereditaments161, přičemž jakožto hereditament 

lze chápat entitu či právo, které je způsobilé být děditelné.162 Tato definice na rozdíl od 

definice české má v sobě již inkorporovánu superficiální zásadu.  

Pro zařazení fyzické věci mezi součásti pozemku je významné rozčlenění fyzických věcí 

dle britské civilistické doktríny do tří kategorií:163 

 Samostatné movité věci.164 

 Tzv. fixtures, za které se považují takové věci, které jsou spojeny s pozemkem nebo se 

stavbou na tomto pozemku stojící takovým způsobem, že se fakticky stávají součástí 

pozemku, což znamená, že fixtures se může stát v předcházející odrážce uvedená 

samostatná nemovitá věc, a to jejím přichycením ke stavbě nebo pozemku takovým 

způsobem, že se stane součástí pozemku.165 Pro posouzení konkrétní věci jakožto 

samostatné movité věci nebo fixtures je rozhodující zejména posouzení dvou 

skutečností:166 

o Stupeň spojení, přičemž pokud lze věc oddělit od pozemku či stavby, aniž by 

byla porušena struktura této věci, jedná se o samostatnou movitou věc, kdy 

nehraje roli, zdali je připevněna k pozemku nebo stavbě bodovými úchyty 

nebo vlastní váhou. 

o Předmět spojení, u něhož se posuzuje účel a cíl, s jakým byl daný předmět 

umístěn na pozemek nebo stavbu. Převažuje-li užití jako samostatný movitá 

věc, pak se tento předmět fixtures nestává. 

 Objekty, jež jsou nedílnou součástí vlastního pozemku, jako jsou například stavby. 

Přestože je však stavba součástí pozemku je možné ji v některých případech od 

                                                
161 Příkladem corporeal hereditament může být strom a příkladem incorporeal hereditament může být vlastnické 
právo. 
162 BURN, Edward H. a John CARTWRIGHT. Cheshire and Burn's modern law of real property. 18th ed. New 
York: Oxford University Press, 2011, s. 7. ISBN 978-0-19-959340-8. GRAY, Kevin a Susan F. GRAY. 
Elements of Land Law. 5th. New York: Oxford UniversityPress, 2009, s. 13-14. ISBN 978-0-19-921972-8. 
163 Srovnej rozhodnutí House of Lords ze dne 1. 5.1997 ve věci Elitestone Ltd. v. Morris and another. 
164 V anglické terminologii označované jako chattel. 
165 BURN, Edward H. a John CARTWRIGHT. Cheshire and Burn's modern law of real property. 18th ed. New 
York: Oxford University Press, 2011, s. 8. ISBN 978-0-19-959340-8. GRAY, Kevin a Susan F. GRAY. 
Elements of Land Law. 5th. New York: Oxford UniversityPress, 2009, s. 13-14. ISBN 978-0-19-921972-8. 
166 BURN, Edward H. a John CARTWRIGHT. Cheshire and Burn's modern law of real property. 18th ed. New 
York: Oxford University Press, 2011, s. 9-10. ISBN 978-0-19-959340-8. 
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pozemku oddělit, a to jednak vertikálně167, ale i horizontálně na samostatné byty, 

které jsou jako jednotlivosti součástí pozemku.168 

Lze tedy zjednodušeně říci, že pozemek v britském právu zahrnuje veškeré procesy přírody 

a člověka v určitém prostoru na zemi169, avšak při akceptování existence určitých výjimek 

z tohoto pravidla jako jsou letecká doprava, vlastnictví nerostů, nalezené kulturní památky 

apod.170 Dle některých autorů lze pozemek od ostatních věcí vymezit rovněž pomocí znaků, 

které pozemek v souhrnu odlišují od ostatních věcí:171 

a. stálost – pozemek odolává působení času, přičemž se stálost projevuje 

vhodností pro dlouhodobé a nákladné investice (výstavba, odvodnění…)  

a trvání těchto investic v čase (jsou předmětem dědění); 

b. bezpečnost – znak stálosti mají např. i diamanty, ale ty na rozdíl od pozemku, 

mohou být odcizeny; 

c. omezenost zdrojů – pozemky jsou věcí omezenou co do počtu;  

d. externality užívání pozemku – různé způsoby užívání pozemků způsobují 

různé nezamýšlené vnější účinky;172 

e. způsobilost produkovat užitky – schopnost produkovat užitky aniž by byla 

vyčerpána povaha statusu pozemku; 

f. peněžní hodnota – při rozumné správě pozemku lze produkovat užitky i bez 

ztráty hodnoty pozemku; 

g. nezbytnost – pozemky jsou nezbytné pro lidskou existenci; 

h. atraktivnost pozemku pro investice; 

i. investiční prostředek;  

j. ingerence veřejné moci – historicky bylo vlastnické právo udělováno veřejnou 

mocí, nyní ingerence představuje například katastrální právo. 

Jak je to ovšem ve věci fyzického vymezení pozemku v prostoru? Rovněž v britské teorii 

se vychází z katastrálního práva, o čemž svědčí názory odborníků z oblastní pozemkového 

práva. Např. Riddall uvádí, že pozemek může být jednak rozdělen vertikálně linií běžící od 
                                                

167 Tzv. semi detašované domy. 
168 RUDDEN, Bernard. The Law of Property. 3rd. New York: Oxford University Press, 2002, s. 22-23.  
ISBN 0-19-829993-1. 
169 Tamtéž, s. 22. 
170 RIDDALL, John G. Land Law. 7th. Suffolk: Clays, 2003, s. 57-58. ISBN 0-406-96743-1. 
171 RUDDEN, Bernard. The Law of Property. 3rd. New York: Oxford University Press, 2002, s. 23-26.  
ISBN 0-19-829993-1. 
172 Řešeno např. sousedskými žalobami nebo rozsáhlou veřejnoprávní úpravou. 
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hranice parcely s jinou parcelou vzhůru k nebesům a do hlubiny země a jednak vertikálně  

i horizontálně, jak je tomu například v případě bytu, vedení inženýrské sítě nebo nerostné 

žíly.173 Tato skutečnost je projevem existence pěti dimenzí pozemku v britském právu.174 

První dvě dimenze znázorňují pozemek na zemském povrchu pro jeho zachycení na mapách, 

v důsledku čehož je možno určit hranice pozemku a tím zajistit jeho identifikaci a evidenci 

jakožto parcely.175 Třetí dimenzí je zásada cuius est solum eius est usque ad caelum ad infern, 

podle níž až na výjimky, kdo vlastní pozemek, vlastní vše nahoru až k nebesům a dolů až do 

hlubin země.176 Čtvrtou dimenzí je pak čas zachycující vývoj držby pozemku v čase pro 

rozeznání panství nad tímto pozemkem a poslední dimenzí je pravidlo, že panství k pozemku 

může být založeno jednak právem, ale jednak i na základě equity.177  

Z výše uvedeného je proto jednoznačné, že britská definice pozemku de facto odpovídá 

české definici pozemku, tak jak je interpretovaná ve světle ustanovení § 506 a násl. 

občanského zákoníku v předešlé kapitole, kdy i tato britská definice nutně vychází z pravidel 

britského práva týkajícího se evidence pozemků. 

4.3 Pojem pozemek v právní úpravě DPH 

Explicitní návod, jak vykládat pojem pozemek dle zákona o DPH na rozdíl např. od zákona 

o dani z nemovitých věcí nenalezneme.178 Prvotním východiskem je konstatování, že § 56 

odst. 1 zákona o DPH vymezuje vybrané nemovité věci, mezi něž vyjmenovává vedle 

pozemku či stavby rovněž i právo stavby. S ohledem na skutečnost, že právo stavby je novým 

právním institutem do účinnosti občanského zákoníku v českém právním řádu positivně 

nevymezeným179, lze přitakat závěru, že v souladu s tezemi vyjádřenými v důvodové zprávě 

k zákonnému opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti  

s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, je přeformulování ustanovení  

zákona o DPH osvobození dodání nemovitých věcí od DPH pouze terminologickou 
                                                

173 RIDDALL, John G. Land Law. 7th. Suffolk: Clays, 2003, s. 62. ISBN 0-406-96743-1 
174 GRAY, Kevin a Susan F. GRAY. Elements of Land Law. 5th. New York: Oxford UniversityPress, 2009, s. 8. 
ISBN 978-0-19-921972-8. 
175 Tamtéž. 
176 Tamtéž, s. 14. 
177 Tamtéž, s. 8. 
178 Srovnej vymezení předmětu daně z nemovitých věcí dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o dani z nemovitých 
věcí. 
179 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k ustanovení § 1240 až 1249. In: 
obcanskyzakonik.cz [online]. 2014, s. 324-325 [cit. 16. 7. 2015]. Dostupné z 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf. 
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změnou.180 Přijmutím tohoto závěru však nutně akceptujeme i skutečnost, že český 

zákonodárce věcné vymezení např. práva stavby činní odkazem na právo občanské. 

Vezmeme-li spolu s výše uvedenými úvahami v potaz i skutečnost, že ani předcházející 

právní předpisy upravující DPH181 nikterak nevymezovaly pojem pozemek nebo nemovitá 

věc, lze se domnívat, že právní úprava DPH vždy primárně vycházela ve věci definic 

nemovité věci a jejích jednotlivých typů v souladu s požadavkem jednotnosti právního řádu182 

ze soukromého práva. Jsem proto názoru, že i pojem pozemek by měl v případě, kdy 

neexistují žádná definiční specifika pro tento termín stanovená právem Evropské unie, být pro 

účely DPH vymezen převzetím občanskoprávní definice.  

Vyjdeme-li z právní úpravy pozemkového práva jednotlivých členských států Evropské 

unie, zjistíme, že ve veškerých členských státech Evropské unie jsou pozemky podrobeny 

evidenční povinnosti, tudíž k identifikaci pozemku zpravidla dochází prostřednictvím 

informací z této evidence.183 Dále podle některých analýz pozemkového práva, ve většině 

členských států Evropské unie, vyjma některých reformních států střední a východní Evropy, 

se uplatňuje supercifiální zásada184, přičemž v některých členských státech je pojem pozemek 

ve smyslu části zemského povrchu považován za takovou notorietu185, že jej řada právních 

řádů těchto členských států ani nevymezuje prostřednictvím legální definice.186  

Z těchto důvodů se domnívám, že pojem pozemek v převažující většině členských států 

Evropské unie bude definován shodně, případně s nepatrnými odchylkami, jako je definován 

                                                
180 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 344/2013 Sb., změně daňových zákonů v souvislosti  
s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, k novelizačnímu bodu 190 a 191, části páté – 
změna zákona o dani z přidané hodnoty. In senat.cz [online]. 2013, s. 463 [cit. 16. 7. 2015]. Dostupné z  
http://senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/70004/58797. 
181 Myšleno zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon č. 222/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu ve smyslu prováděcího předpisu vyhlášky Ministerstva financí České 
republiky č. 95/1967 Sb., kterou se provádí zákon o dani z o obratu, včetně porovnání důvodových zpráv k těmto 
právním předpisům. 
182 K vyloučení polysémie a homonymie, tedy k principu jednotnosti právního řádu blíže např. usnesení 
Ústavního soudu ze dne 31. 7. 1996, sp. zn. III. ÚS 124/96. 
183 K evidenční povinnosti blíže např. komparativní práce EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE 
FLORENCE, EUROPEAN PRIVATE LAW FORUM DEUTSCHES NOTARINSTITUT WÜRZBURG. Real 
Property Law and Procedure in the European Union. General repport. In: eui.eu [online]. 2005, s. 27-45 [cit. 16. 
7. 2015]. Dostupné z: 
http://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/Law/ResearchTeaching/ResearchThemes/EuropeanPrivateLa
w/RealPropertyProject/GeneralReport.pdf. 
184 Tamtéž, s. 14. Dle této zprávy se pouze v 10–20 % případech právních řádů členských států EU neuplatňuje 
superficiální zásada. 
185 APERS, Ann, Bram AKKERMANS (ed.), Ernst MARAIS (ed.), Eveline RAMAEKERS(ed.). Property Law 
Perspectives II. Cambridge: Intersentia Publishing, 2014, s. 189-190. ISBN 978-1-78068-202-0. 
186 Mezi tyto země patří např. Belgie či Španělsko. 



- 41 - 
 

v českém právním řádu. Rovněž se domnívám, že i v případě členských států Evropské unie, 

které do svého soukromého práva nezakotvily superficiální zásadu, bude pozemek definován, 

z povahy pozemku jako jediné věci skutečně a opravdově nemovité187, obdobně jako je 

definován v českém právu, pouze s tím rozdílem, že stavba, jako jedna z možných 

materiálních součástí pozemku dle občanského zákoníku, součástí pozemku není, jak tomu 

bylo dle české občanskoprávní úpravy do roku 2014.188 

Avšak jak je uvedeno v úvodních kapitolách obsahujících specifika výkladových metod 

unijního práva, „každé ustanovení práva Společenství je třeba posuzovat v jeho celkové 

souvislosti a vykládat s ohledem na všechna ustanovení tohoto práva, jeho cíle a stav vývoje 

k datu, kdy má být dotčené ustanovení práva uplatněno.“189 Je tedy nutné podrobit pojem 

pozemek ve smyslu směrnice o DPH především systematickému výkladu za použití 

výkladové metody teleologické.  

Seznámení se s nejobecnějším cílem a účelem přistoupení ke sjednocení právní úpravy 

obratových daní obvykle nebude činit problém, neboť důvody přijetí konkrétního aktu budou 

zpravidla vymezeny recitály konkrétního právního předpisu Evropské unie.190 Pro vymezení 

účelu směrnice o DPH tato směrnice obsahuje recitál č. 4, podle něhož přistoupení 

k harmonizaci obratových daní v jednotlivých členských státech Evropské unie je nezbytné 

pro vyloučení faktorů, jež by mohly narušovat podmínky hospodářské soutěže na úrovni 

členských států, ale i Evropské unie, a to jakožto prostředku dosažení cíle vytvoření vnitřního 

trhu. Tento závěr tak fakticky pouze zdůrazňuje, že by jednotlivé instituty zavedené směrnicí 

o DPH měly být aplikovány členskými státy jednotně. 

Pro nalezení existence speciálních požadavků práva Evropské unie na definiční znaky 

pozemku je však v tomto případě lepším zdrojem systematický výklad jednotlivých pravidel 

uplatňovaných směrnicí o DPH. Pro nalezení správného výkladu pozemku je dle mého názoru 

nutné zejména systematicky vyložit ustanovení čl. 12, čl. 135 odst. 1 písm. j), k), l) a čl. 137 

směrnice o DPH.  

                                                
187 SPARKES, Peter. European Land Law. Oxford: Hart Publishing, 2007, s. 97-98. ISBN 978-1-84113-758-2. 
188 Srov. ustanovení § 120 starého občanského zákoníku. 
189 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 6. října 1982, CILFIT v. Ministero della Sanità, C-283/81, 
zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 1982, vložka 03415, bod 20. 
190 K samotné definici recitálu, jejich účelu a legislativním pravidlům pro navrhování legislativy v orgánech EU 
blíže Joint Practical Guide of the European Parliament, the Council and the Commicion. For the persons 
involved in the drafting of European Union legislation In: eur-lex.europa.eu [online]. Brusel, 2013, 46 s. [cit. 17. 
7. 2015]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/content/pdf/techleg/joint-practical-guide-2013-en.pdf.  
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Podle ustanovení čl. 12 odst. 1 směrnice o DPH mohou členské státy „za osobu povinnou  

k dani považovat každého, kdo příležitostně uskuteční plnění spočívající v některé z činností 

uvedených v čl. 9 odst. 1 druhém pododstavci, zejména pak některé z těchto plnění: 

a) dodání budovy nebo její části před jejím prvním obydlením a pozemku k ní 

přiléhajícího; 

b) dodání stavebního pozemku.“191 

Dále podle ustanovení čl. 135 odst. 1 směrnice o DPH „členské státy osvobodí od daně tato 

plnění: 

j) dodání budovy nebo její části a pozemku k ní přiléhajícího, kromě těch, které jsou 

uvedeny v čl. 12 odst. 1 písm. a); 

k) dodání nezastavěného pozemku, kromě stavebního pozemku ve smyslu čl. 12 odst. 1 

písm. b); 

l) pacht nebo nájem nemovitosti.“ 

Na závěr dle ustanovení článku 137 odst. 1 směrnice o DPH „[č]lenské státy mohou 

poskytnout osobám povinným k dani možnost volby zdanění v případě těchto plnění: 

a) finanční činnosti uvedené v čl. 135 odst. 1 písm. b) až g); 

b) dodání budovy nebo její části a pozemku k ní přiléhajícího, kromě těch, které jsou 

uvedeny v čl. 12 odst. 1 písm. a); 

c) dodání nezastavěného pozemku, kromě stavebního pozemku ve smyslu čl. 12 odst. 1 

písm. b); 

d) pacht nebo nájem nemovitosti.“ 

Při porovnání těchto článků směrnice o DPH je zřejmé, že tato směrnice důsledně rozlišuje 

mezi pojmy budova192 a pozemek. Nadto je především z čl. 135 a 137 směrnice o DPH 

zřejmé, že v případě, kdy má směrnice o DPH namysli pozemek včetně stavby, ať už jako 

součásti pozemku, nebo jako samostatnou věc, směrnice používá pojmu nemovitost. Rovněž 

je třeba poukázat na skutečnost, že hovoří-li směrnice o různých typech pozemku, tyto 

pozemky pro své účely vymezuje.193 

                                                
191 Následující odstavce tohoto ustanovení pak obsahující další pravidla vztahující se k ustanovení odst. 1 tohoto 
článku či bližší definice termínů tímto ustanovením použitých, avšak pro účely našeho systematického výkladu 
pojmu pozemek jejich rozbor nepovažuji za nutný ani účelný. 
192 Pro naše účely rozuměj budovou rovněž stavbu. 
193 Myšleno stavební pozemek, pozemek přiléhající ke stavbě a nezastavěný pozemek, podle ustanovení čl. 12 
odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 a 3 a podle ustanovení čl. 135 odst. 1 písm. k) směrnice o DPH. 
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Pakliže směrnice o DPH přistupuje ve věci zvláštních typů pozemků k vymezení 

stavebního pozemku, pozemku přiléhajícího k budově či nezastavěného pozemku, je na místě 

si položit otázku, zdali by pro případ, že směrnice o DPH chápe pod pojmem „pozemek“ 

pozemek vymezený pomocí zásady superficies solo cedit nebylo namístě stanovit v čl. 12 

odst. 1 písm. a) směrnice o DPH namísto „dodání budovy nebo její části před jejím prvním 

obydlením a pozemku k ní přiléhajícího“ „dodání zastavěného pozemku budovou před jejím 

prvním obydlením“. 

Je však evidentní, že směrnice explicitně rozeznává samostatnou povahu dodání budovy 

a dodání pozemku, proto se na základě systematického a teleologického výkladu relevantních 

ustanovení směrnice o DPH domnívám, že je nutno dojít k závěru, že směrnice o DPH 

používá pojem pozemek ve smyslu pozemku, jehož součástí stavba není, a to i přestože 

směrnice o DPH v právní úpravě dodání budovy výslovně hovoří rovněž o dodání pozemku 

k budově přilehajícímu.194 Nemyslím si, že se jedná o pochybení unijního zákonodárce, jenž 

by nepředvídal, že by se v soukromém právu určitého členského státu Evropské unie 

neaplikovala superficiální zásada, čímž by vznikla kategorie pozemků, na níž by nedopadala 

ustanovení o osvobození dodání pozemků od DPH.195 Naopak se domnívám, že takovéto 

pojetí pozemku a samostatnosti budovy zcela odpovídá požadavku směrnice o DPH na 

rovnocenné zacházení se stejnými typy zdanitelného plnění napříč členskými státy Evropské 

unie. Je sice pravdou, že v počátcích účinnosti šesté směrnice bylo možné pro výklad 

jednotlivých pojmů užitých tímto právním předpisem použít jako rozhodující kritérium 

vymezení konkrétního termínu soukromým právem členského státu tehdejšího, neboť tehdejší 

Společenství se skládalo pouze z šesti členských států s velmi podobnou právní tradicí, ale 

v nynější Evropské unii složené z 28 členských států by tato praxe byla neudržitelná.196 Této 

skutečnosti si byl vědom i Soudní dvůr Evropské unie, když založil koncept samostatných  

unijních pojmů a požadavku striktního výkladu pojmů týkajících se osvobození od DPH, jak  

bylo již zmiňováno.  

V důsledku převažujícího uplatňování superficiální zásady v právních řádech jednotlivých 

členských států Evropské unie197 považuji za vhodný příklad převodu pozemku a stavby na 

                                                
194 Viz ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. a) směrnice o DPH. 
195 HOLUBOVÁ, Olga. Osvobození od DPH - vybrané oblasti. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 52. 
ISBN 978-80-7478-515-3. 
196 AMAND, Christian, Schellmann GOTTFRIED a Rob VERMEULEN. Immovable Property and VAT – 
Lessons from Past Experience. International VAT monitor. 2005, roč. 16, č. 5, s. 334. ISSN 0925-0832. 
197 Viz. poznámka pod čarou č. 114. 
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tomto pozemku stojící. Ve členském státě Evropské unie 1 se uplatňuje superficiální zásada, 

proto je možné v tomto členském státu převést budovu pouze jakožto součást pozemku. Dle 

dikce směrnice o DPH v tomto případě dochází k dodání přiléhajícího pozemku k budově, 

kdy právě existence budovy a okamžik jejího obydlení či jiného ukazatele budou 

kvalitativními ukazateli pro osvobození tohoto dodání pozemku od DPH.198 Ve členském 

státě Evropské unie 2 naopak superficiální zásada zakotvena není, proto se budova a pozemek 

převádí jakožto dvě samostatné věci. Referenční kritérium pro osvobození dodání budovy od 

DPH bude v tomto případě okamžik prvního obydlení či jiný ukazatel a pro osvobození 

dodání pozemku od DPH, který bude podřazen pod pojem pozemek přiléhající k budově, se 

uplatní stejná kritéria jako v členském státě Evropské unie 1. Aplikací příslušných ustanovení 

směrnice o DPH proto dojdeme k závěru, že pakliže členské státy nevyužijí svého zmocnění 

dle č. 12 odst. 2 směrnice o DPH199, bude mít převod pozemku spolu s budovou stejné daňové 

zacházení bez ohledu na skutečnost, zdali se v tom kterém členském státě Evropské unie 

uplatňuje, nebo neuplatňuje superficiální zásada.200 

Shrnu-li poznatky, ke kterým jsem došel v rámci podkapitoly věnované definici pozemku 

pro účely DPH, musím dojít k závěru, že pozemek pro účely daně z přidané hodnoty je možno 

definovat jako ohraničenou část zemského povrchu a prostoru nad a pod jeho povrchem, 

jehož součástí nejsou stavby ani další samostatné věci, jež jsou ex rerum natura samostatnou 

nemovitou věcí. 

4.4 Definice pozemku pro účely DPH správní praxí orgánů finanční správy 

Pojem pozemek ve smyslu směrnice o DPH je vymezen autonomně nezávisle na civilním 

právu jednotlivých členských států.201 Přestože většina členských států Evropské unie definuje 

                                                
198 Srovnej ustanovení čl. 135 odst. 1 písm. j) spolu s čl. 12 odst. 1 písm. a) směrnice o DPH. 
199 Dle tohoto ustanovení členské státy mají v diskreční pravomoci stanovit jiná kritériu odlišné od prvního 
obydlení ve smyslu ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. a) směrnice o DPH. 
200 K tomuto názoru se však poněkud rozpačitě staví názory zástupců odborné veřejnosti. Např. Holubová uvádí, 
že dodání přiléhajícího pozemku se dle zákona o DPH osvobozuje, „jestliže (i) je jeho součástí stavba a jestliže 
(ii) uplynula pětiletá lhůta od vydání prvního kolaudačního souhlasu týkajícího se této stavby (resp. Od jejího 
prvního užívání). Z toho vyplývá, že neuplynula-li pětiletá lhůta, je dodání pozemku, jehož součástí je stavba, 
zdanitelným plněním. Tím je naplněn cíl a účel čl. 135 odst. 1 písm. j) Směrnice.“ Tento svůj názor však v zápětí 
Holubová v totožném dokumentu neguje, je proto otázkou, jak se tato autorka k této problematice opravdu staví. 
Srovnej HOLUBOVÁ, Olga. Uplatňování DPH u dodání pozemků v roce 2014. In: Kemphoogstad.cz [online]. 
2014, s. 6 a 7 [cit. 29. 9. 2015]. Dostupné z: www.kemphoogstad.cz/dl2/?id=15.  
201 Např. rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 4. října 2001, Stichting "Goed Wonen"  
v Staatssecretaris van Financiën, sp. zn. C-326/99, zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 2001, vložka I-06831, bod 
47 
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či chápe pojem pozemek obdobně, jako je tento pojem vymezen českým soukromým právem, 

domnívám se, že v důsledku systematického výkladu příslušných ustanovení směrnice o DPH 

je však v oblasti DPH pozemek definován pouze jakožto část zemského povrchu včetně 

prostoru pod a nad jeho povrchem, jehož součástí nejsou stavby ani další samostatné věci, jež 

jsou ex rerum natura samostatnou nemovitou věcí. Na základě této teze proto zastávám 

stanovisko, že soukromoprávní vymezení pozemku právními řády jednotlivých členských 

států, v nichž je uplatňována superficiální zásada a mezi které patří například i Česká 

republika, nedopovídá definici pozemku, tak jak je definován právem unijním. 

Je proto otázkou, zdali ve světle těchto zjištění může obstát výklad pojmu pozemek jako 

parcely, tak jak je zastáván českou finanční správou, především GFŘ jakožto orgánu 

aplikujícího nejen české obecně závazné předpisy z oblasti DPH, nýbrž i právě právo 

Evropské unie, a to mimo jiné též za účelem sjednocení aplikační praxe jednotlivých 

finančních úřadů.202 Na tomto místě je nutno uvést, že ostatně sama směrnice o DPH 

umožňuje členským státům Evropské unie, aby vymezily pojem „pozemek přiléhající 

k budově“.203 Jelikož však směrnice používá rovněž pojem pozemek ve vztahu k jeho 

nezastavěnosti nebo označení pozemku jako stavebního a pojem budova směrnice o DPH 

dokonce definuje204, je toto zmocnění nutno chápat pouze jako přenechání diskreční 

pravomoci členským státům určit, co se rozumí „přiléhavostí“ pozemku k budově, neboť 

budova i pozemek jsou pojmy unijního práva se svým vlastním významem. O to zajímavější 

se jeví závěr GFŘ z aktualizované informace k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí, 

z které vyplývá, že GFŘ se nesnažilo na základě výše uvedeného zmocnění definovat 

„pozemek přiléhající k budově“, nýbrž se pouze vymezením tohoto termínu jako parcely 

snažilo pojem „pozemku přiléhajícího ke stavbě“ vyložit.205 GFŘ se však nově snaží 

explicitně pozemek definovat jako část zemského povrchu, čímž je možno dle GFŘ „rozumět 

plochu ohraničenou způsobem užití pozemků nebo parcelu označenou parcelním číslem.“206 

GFŘ zde zcela nesprávně definuje pozemek jednak prostřednictví definice pozemku dle 
                                                

202 Srovnej Informace Generálního finančního ředitelství k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných 
nemovitých věcí po 1. 1. 2014, ust. § 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty, č.j.:  
58463/13/7001-21000-101206. In: Financnisprava.cz [online]. Praha, 2013, s. 3 [cit. 22. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/Informace_k_par_56_od_roku_2014.pdf. 
203 Dle ustanovení čl. 12 odst. 2 směrnice o DPH. 
204 Dle ustanovení čl. 12 odst. 2 směrnice o DPH. 
205 Srovnej Informace Generálního finančního ředitelství k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 
2015, č.j.: 6717/15/7000-20116-101206. In: Financnisprava.cz [online]. Praha, 2015, s. 13. [cit. 17. 7. 2015]. 
Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2015-07-13-Informace-nemovitosti-
2015.pdf.  
206 Tamtéž, s. 10. 
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katastrálního zákona, ale rovněž prostřednictvím definice parcely dle katastrálního zákona, 

přičemž pro definování pojmu pozemek ve smyslu DPH používá tyto dvě definice promiscue, 

přestože parcelou se stane pouze takový pozemek, který splňuje určité kvalitativní požadavky. 

Z této nové informace GFŘ je navíc patrné, že tento orgán finanční správy se ani z části 

nesnaží zohlednit zvláštnosti kladené unijním právem ve věci vymezení definic pojmů 

používaných ve vazbě k nemovitým věcem. 

S ohledem na nastíněnou možnou definici pozemku unijním právem lze proto přístup GFŘ 

v definování pozemku výše uvedeným způsobem shledat zcela v rozporu s unijním právem,  

a to zejména v rozporu s požadavkem striktního výkladu pojmů unijního práva.207 

Z praktického hlediska však tento nesprávný postup GFŘ v důsledku nemožnosti převést na 

základě judikatury Nejvyššího soudu ČR pozemek, jenž není specifikován jako parcela,208 

nebude mít pro daňové subjekty žádné dopady.209  

Lze tedy shrnout, že současné uplatňování definice pozemku v oblasti DPH zejména 

orgány finanční správy jako parcely lze z výše uvedených důvodů shledat v rozporu s  definicí 

pozemku obsaženou právem Evropské unie pro účely DPH. Vymezit pozemek pro účely DPH 

však rovněž nelze prostřednictvím soukromoprávní definice pozemku dle českého 

soukromého práva. 

4.5 Právní úprava osvobození dodání pozemku od DPH 

Jak již bylo zmíněno, směrnice o DPH požaduje, aby členské státy od DPH osvobodily 

dodání veškerých pozemků, které nelze ve smyslu směrnice o DPH označit za stavební, nebo 

přiléhající k budově, jejichž dodání není osvobozeno od DPH, proto nelze souhlasit se závěry 

některých zástupců odborné veřejnosti, podle nichž je dodání pozemku vyjma pozemku 

stavebního od DPH osvobozeno vždy.210 Pramen osvobození těchto „nestavebních“ pozemků 

je přitom těsně spjat s počátečním osvobozením zemědělství v době vytváření všeobecné 

                                                
207 Požadavkem založeným konstantní judikaturou Soudního dvora Evropské unie. Srovnej např. rozsudek 
Soudního dvora Evropské unie ze dne 12 září 2000, Komise Evropských společenství v Irsku, sp. zn. C-357/97, 
zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 2000, vložka I- 06301, bod 52. 
208 Srovnej Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 1999, sp. zn. 2 Cdon 1231/96. 
209 V důsledku skutečnosti, že úplatně převést pozemek, který není geometricky a polohově určen a zobrazen 
v katastru nemovitostí, není dle konstantní judikatury Nejvyššího soudu ČR možné, proto bude vždy převáděný 
pozemek, na jehož převodu budou dopadat ustanovení DPH, vždy možné identifikovat jakožto parcelu. 
210 Srovnej např. HUŠÁKOVÁ, Zdeňka a Martina MATĚJKOVÁ. DPH u nemovitostí. Praha: C. H. Beck, 2013, 
s. 126. ISBN 978-80-7400-500-8. 
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obratové daně, které se však již neuplatňuje211 a rovněž z důvodu, že pozemek je mnohdy 

považován za věc neprodukující žádnou přidanou hodnotu.212 Výsledná hodnota pozemku je 

převážně tvořena přímými nebo nepřímými úpravami umožňujícími lepší využitelnost 

pozemku.213 

Co se týče kategorizace pozemků pro účely osvobození od DPH zákonem o DPH, zákon  

o DPH výslovně rozeznává pozemky: 

a) zastavěné, a to byť pouze inženýrskou sítí (dále jen „zastavěný pozemek“),214 

b) určené k zastavení dle stavebního povolení či souhlasu s provedením ohlášené stavby 

(zkráceně dle předchozí právní úpravy označované jako stavební pozemky),215 

přičemž dodání pozemku je od DPH osvobozeno, nelze-li jej subsumovat ani pod jednu 

z výše uvedených kategorií, ledaže stavba umístěná na zastavěném pozemku dodávaná spolu 

se zastavěným pozemkem splní časový test podle stanovení § 56 odst. 3 zákona o DPH. Nelze 

se však spokojit pouze s touto kategorizací pozemků dle zákona o DPH, neboť směrnice  

o DPH používá dle českého jazykového znění této směrnice pojem „pozemek přiléhající 

k budově“.216 Tento pojem má být ztělesněným vyjádřením principu neutrality DPH  

a principu neoddělitelnosti daňového režimu pozemku a budovy na tomto pozemku stojící, 

deklarovanými judikaturou Soudního dvora Evropské unie217 a založenými na zkoumání tzv. 

naturii negotii, neboli povahy plnění.218 Z tohoto důvodu a s ohledem na ustanovení § 56 

odst. 3 zákona o DPH219 může nastat situace, kdy pozemek bude osvobozen od DPH, přestože 

nesplní podmínky pro osvobození pozemku stanovené ustanovením § 56 odst. 2 zákona  

o DPH, neboť budou splněny podmínky pro osvobození stavby na tomto pozemku stojící od 

DPH. Daňový režim osvobození zastavěného pozemku je tak určován režimem stavby na 

tomto pozemku stojící resp. budovy, k níž tento pozemek přiléhá, přičemž dle mého názoru 

                                                
211 CNOSSEN, Sijbren. A Proposal to Improve the VAT Treatment of Housing in the European Union. FISCAL 
STUDIES. 2011, roč. 32, č. 4, s. 473. ISSN 0143-5671. 
212 PODDAR, Satya. Taxation of Housing Under a VAT. Tax Law Review. 2010, roč. 63, č. 2, s. 451.  
ISSN 0040-0041. 
213 Tamtéž. 
214 Dle ustanovení § 56 odst. 2 písm. a) zákona o DPH. 
215 Dle ustanovení § 56 odst. 2 písm. b) zákona o DPH. 
216 Ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. a) směrnice o DPH.  
217 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. června 2000, Finanzamt Goslar v Brigitte Breitsohl,  
C-400/98, zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 2000, vložka I-04321, bod 50. 
218 JESPERSEN, Claus Bohn. Intermediation of Insurance and Financial Services in European VAT. Alphen aan 
den Rijn: Kluwer Law International, 2011, s. 49. ISBN 978-9041137326. 
219 Znějícího: „Dodání vybrané nemovité věci jiné než v odstavci 2 je osvobozeno od daně po uplynutí 5 let od 
vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby, a to k tomu dni, 
který nastane dříve.“ 
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není rozhodné, zdali je zastavěný pozemek dodáván spolu se stavbou, nebo je jeho dodání 

samostatným plněním. 

Lze tedy shrnout, že převod pozemku je dle zákona o DPH v současnosti od DPH 

osvobozen, není-li na něm zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská 

síť220, není-li pozemkem, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení 

souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba221, nebo nesplňuje-li stavba, k níž 

tento pozemek přiléhá, podmínku uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu 

nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání této stavby.222 Z povahy věci však  

o podmínkách osvobození dodání pozemku přiléhajícímu ke stavbě od DPH bude pojednáno 

v rámci části věnované osvobození dodání stavby od DPH. Následující podkapitoly proto 

budou věnovány výjimkám z generálního osvobození dodání pozemku od DPH. 

4.5.1 Dodání pozemku přiléhajícího k budově do 31. 12. 2015 

Výjimku, kdy není dodání pozemku osvobozeno od DPH, představuje případ zastavěného 

pozemku, pokud však není splněna podmínka uplynutí pětiletého časového testu pro stavbu, 

k níž tento pozemek přiléhá.223 Právní úprava účinná od 1. 1. 2014 však vyvolává otázku, zda 

zdanit zastavěný pozemek ve smyslu celé parcely, na níž stavba stojí, nebo pouze část 

takového pozemku odpovídající zastavěné výměře? 

Velice zajímavou informaci lze totiž nalézt v prohlášení Ministerstva financí ČR obsažené 

v důvodové zprávě k zákonnému opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů 

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

„uplatnění DPH při převodu nemovitých věcí zůstává beze změny“224, přestože oproti 

předcházejícímu legislativnímu textu ustanovení § 56 zákona o DPH rovněž stanovuje, že se 

osvobození neaplikuje vedle stavebního pozemku též na pozemek zastavěný. Naopak GFŘ 

jako nejvyšší orgán finanční správy zaujalo názor opačný, kdy ve své informaci uvádí, že 

„podmínky pro osvobození převodu pozemku (nově „dodání vybrané nemovité věci“) jsou  

                                                
220 Podle ustanovení § 56 odst. 2 písm. a) zákona o DPH. 
221 Podle ustanovení § 56 odst. 2 písm. b) zákona o DPH. 
222 Podle ustanovení § 56 odst. 3 zákona o DPH. 
223 Podle ustanovení § 56 odst. 2 písm. a) zákona o DPH. 
224 Blíže novelizační bod 190 k části páté - změna zákona o dani z přidané hodnoty, důvodové zprávy  
k Vládnímu návrhu zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací 
soukromého práva a o změně některých zákonů. In senat.cz [online]. S. 463 [cit. 27. 2. 2015]. Dostupné z: 
http://senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/70004/58797.  
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v ust. § 56 odst. 2 zákona o DPH od 1.1.2014 nastaveny odlišně oproti podmínkám stávajícím. 

Důsledkem toho je fakt, že v řadě případů převod pozemku, který je dle zákona o DPH  

v r. 2013 plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně, bude po 1. 1. 2014 

zdanitelným plněním.“225 Porovnáme-li jazyková znění tohoto ustanovení před a po 1. 1. 

2014, lze se přiklonit spíše k názoru GFŘ. 

Nejzásadnější nezodpovězenou otázkou však zůstalo, jak interpretovat slovní spojení 

„pozemek, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská 

síť“. Na tuto skutečnost bylo upozorněno zástupci Komory daňových poradců ČR při jednání 

Koordinačního výboru této komory s GFŘ. Zástupci Komory daňových poradců ČR 

navrhovali řešení, aby se za takový pozemek považovala část zemského povrchu geometricky 

a polohově určená parcelním číslem, avšak aby rovněž orgány finanční správy akceptovaly  

v určitých odůvodněných případech individuální přístup spočívající v odlišném daňovém 

režimu zastavěné a nezastavěné části pozemku (tedy uplatňování osvobození dle skutečného 

zastavění pozemku).226 GFŘ s tímto řešením souhlasilo pouze z části, a to v rozsahu výkladu 

pojmu „pozemek přiléhající ke stavbě“ jako pozemku celé parcely, na níž je stavba 

umístěna227, kdy tento svůj závěr potvrdilo v samostatné informaci k uplatňování osvobození 

dle ustanovení § 56 a 56a zákona o DPH.228 Na tyto závěry vrcholného orgánu finanční 

správy pak bylo praxí reagováno rozdělováním jednotlivých parcel způsobem, aby zastavěná 

plocha původní parcely tvořila parcelu samostatnou novou, načež zákonodárce hbitě reagoval 

změnou ustanovení § 56 zákona o DPH, a to s účinností od 1. 1. 2016, k čemuž bude 

věnována pozornost v rámci samostatné podkapitoly. 

                                                
225 Informace Generálního finančního ředitelství k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých 
věcí po 1. 1. 2014, ust. § 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty, č.j.: 58463/13/7001-21000-101206. In: 
Financnisprava.cz [online]. Praha, 2013, s. 1 - 2. [cit. 22. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/Informace_k_par_56_od_roku_2014.pdf. 
226 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 18. 12. 2013. Příspěvek 
412/13.11. In: Financnisprava.cz [online]. Praha, 2013, s. 10. [cit. 22. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-prispevky-kv-kdp/Zapis_KV_KDP_2013-12-18.pdf.  
227 Tamtéž., s. 13 [cit. 22. 3. 2015]. 
228 Generální finanční ředitelství uvádí: „Zejména ve vazbě na uplatnění principu stejného režimu zdanění stavby 
a pozemku k ní přiléhajícího je důležité vymezení pojmu "pozemek“. V tomto ohledu se pozemkem rozumí 
pozemek geometricky a polohově určený a zobrazený v katastru nemovitostí a označený takto samostatným 
parcelním číslem. Bude-li stavba umístěna, byť i jen částečně, na více parcelách, je třeba v zásadě všechny tyto 
parcely považovat za pozemky, na kterých je zřízena stavba. Zjednodušeně shrnuto je tedy pozemek přiléhající ke 
stavbě parcela (samostatné parc.č), na které se stavba nachází.“ Srovnej Informace Generálního finančního 
ředitelství k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014, ust. § 56 a 56a 
zákona o dani z přidané hodnoty, č.j.: 58463/13/7001-21000-101206. In: Financnisprava.cz [online]. Praha, 
2013, s. 3. [cit. 22. 3. 2015]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-
dani/Informace_k_par_56_od_roku_2014.pdf. 
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Máme-li zanalyzovat soulad vyjmutí dodání takového pozemku z osvobození od DPH, je 

nutno však nejprve tuto výjimku z osvobození rovněž terminologicky posoudit z pohledu 

unijního práva. Z jazykového vyjádření ustanovení čl. 135 odst. 1 písm. j) směrnice o DPH  

a ustanovení § 56 odst. 2 písm. a) zákona o DPH je přitom zřejmé, že pojem zastavěný 

pozemek je zákonem o DPH používán tam, kde směrnice o DPH používá pojem unijního 

práva pozemek přiléhající k budově, z čehož vyplývá, že český zákonodárce rozumí 

zastavěným pozemkem dle české účinné právní úpravy DPH pozemek přiléhající k budově ve 

smyslu směrnice o DPH. Zbývá tedy pouze posoudit, zdali jsou orgány veřejné moci v České 

republice dodržována pravidla založená směrnicí o DPH pro posuzování pozemku 

přiléhajícího k budově. 

První komplikací při tomto posouzení je skutečnost, že napříč jednotlivými jazykovými 

zněními směrnice o DPH nepanuje ve věci vyjmutí pozemku přiléhajícího k budově shoda 

v jazykovém vyjádření této výjimky z osvobození dodání pozemku od DPH. S ohledem na 

rozdílnost ustanovení článku 12 směrnice o DPH lze jednotlivé jazykové verze tohoto 

právního předpisu rozčlenit do dvou kategorií, a to do kategorie: 

1. jazykových znění této směrnice používajících pojmu „pozemek přiléhající k budově“, 

mezi něž lze vedle českého jazykového znění zařadit například znění německé229, 

italské230 či nizozemské;231 

2. jazykových znění této směrnice používajících pojmu „pozemek, na kterém budova 

stojí“, mezi které patří například jazykové znění anglické232 nebo slovenské.233 

Ve světle již v kapitole 2 nastíněné povinnosti vykládat unijní pojmy systematickým  

a teleologickým výkladem, kdy dle názorů Soudního dvora Evropské unie nelze pojem 

unijního práva interpretovat porovnáním jednotlivých jazykových verzí směrnice, nám však 

tato nejednotnost jednotlivých jazykových znění směrnice příliš výklad pojmu pozemek 

přiléhající ke stavbě nekomplikuje, neboť bychom stejně museli své výkladové závěry 

podepřít za využití teleologického a systematického výkladu. 
                                                

229 Srovnej znění čl. 12 odst. 1 písm. a) německého znění směrnice o DPH („Lieferung von Gebäuden oder 
Gebäudeteilen und dem dazugehörigen Grund und Boden, wenn sie vor dem Erstbezug erfolgt“). 
230 Srovnej znění čl. 12 odst. 1 písm. a) italského znění směrnice o DPH („la cessione, effettuata anteriormente 
alla prima occupazione, di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente“). 
231 Srovnej znění čl. 12 odst. 1 písm. a) německého znění směrnice o DPH („de levering van een gebouw of een 
gedeelte van een gebouw en het bijbehorende terrein vóór de eerste ingebruikneming“). 
232 Srovnej znění čl. 12 odst. 1 písm. a) anglického znění směrnice o DPH („the supply, before first occupation, 
of a building or parts of a building and of the land on which the building stands“). 
233 Srovnej znění čl. 12 odst. 1 písm. a) anglického znění směrnice o DPH („dodanie budov alebo častí budov  
a pozemkov, na ktorých stoja, pred prvým obývaním“). 
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Systematickým výkladem však lze dle mého názoru v tomto případě docílit pouze zjištění, 

že právní úprava DPH se směrnicí o DPH snaží dostát principu všeobecnosti a neutrality234 

této daně, kdy osvobození plnění od DPH představuje výjimku z principu, že se DPH ukládá 

na veškeré ekonomické činnosti osoby povinné k dani. Je totiž všeobecně přijímaným faktem, 

že DPH je daní ukládanou na co možná největší možný rozsah plnění používaných nebo 

konzumovaných při podnikání nebo při uspokojování soukromých potřeb jednotlivých 

osob.235 K samotnému nalezení významu pojmu užitého touto směrnicí nám již dle mého 

názoru systematický výklad žádné bližší indicie nenabízí. Systematickým výkladem lze tudíž 

vymezit jakési mantinely, v jejichž rámci bychom se měli teleologickým výkladem 

pohybovat.236 Z tohoto důvodu je nutno klást největší důraz na výklad teleologický, jehož 

závěry však vzhledem k neexistující judikatuře Soudního dvora Evropské unie je nutno 

formulovat zcela autonomně, a to v závislosti na účel samotného systému DPH a vedlejší 

dokumentace, zejména procesu přijímání směrnice o DPH a rovněž též šesté směrnice. 

Jak již bylo podrobně uvedeno výše v podkapitole 2.2, účelem osvobození dodání budovy 

a pozemku k ní přiléhajícího od DPH je nezatěžovat subjekty, jež nemají na základě 

objektivních podmínek stanovených positivně-právní úpravou DPH možnost uplatnit odpočet 

DPH, při převodech budov a pozemků k nim přiléhajícím DPH, vyjma prvotního převodu 

budovy a pozemku k ní přiléhajícího, neboť právě toto právní jednání symbolizuje ukončení 

ekonomického řetězce.237  

Dle mého názoru však nelze říci, že účinná právní úprava osvobození dodání pozemku dle 

zákona o DPH unijnímu právu odpovídá a je s ním v souladu. Generálně totiž dodání 

nemovité věci DPH podléhá, nadto dokonce směrnice o DPH umožňuje členským státům 

Evropské unie stanovit, že mohou považovat za osobu povinnou k dani rovněž každého, kdo 

příležitostně uskuteční plnění spočívající v dodání budovy nebo její části před jejím prvním 

obydlením a pozemku k ní přiléhajícího, tedy neplátce.238 Osvobození dodání pozemku 

                                                
234 BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB, Hana MARKOVÁ a kol. Finanční právo. 6. upravené 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 169. ISBN 978-80-7179-254-3. 
235 CNOSSEN, Sijbren. A Proposal to Improve the VAT Treatment of Housing in the European Union. FISCAL 
STUDIES. 2011, roč. 32, č. 4, s. 457. ISSN 0143- 5671. 
236 Systematickým výkladem jsme schopni dovodit neutralitu DPH, povahu osvobození od DPH jakožto výjimku 
z obecného principu ukládání daně na veškerá plnění v rámci ekonomické činnosti osoby povinné k dani, 
použitelnost vymezených pojmů v jedné části pro jinou část unijního právního předpisu apod. 
237 Srovnej rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 4. října 2001, Stichting "Goed Wonen"  
v Staatssecretaris van Financiën, sp. zn. C-326/99, zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 2001, vložka I-06831, bod 
52. 
238 Podle čl. 12 odst. 1 písm. a) směrnice o DPH. 
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přiléhajícího k budově je proto nutno vykládat ve světle takto vymezeného účelu tohoto 

osvobození a obecně tendence unijní legislativy podrobit dodání přiléhajícího pozemku 

k budově dani i při dodání takového pozemku mezi neplátci ve smyslu zákona DPH.239 Lze se 

proto domnívat, že v případě, kdy členský stát Evropské unie vymezí pozemek přiléhající 

k budově takovým způsobem, jako se nepřímo stalo v České republice, a to vymezením 

pozemku přiléhajícího k budově jakožto celé parcely240, na níž je stavba umístěna, došlo ze 

strany členského státu pouze k využití svého práva vymezit pojem pozemek přiléhající 

k budově dle čl. 12 odst. 2 směrnice o DPH. Takovéto vymezení pozemku přiléhajícího 

k budově rovněž bude odpovídat běžné praxi soukromého práva241, a proto pro osoby dotčené 

aplikací tohoto typu osvobození od DPH bude výklad harmonizovaných ustanovení zákona  

o DPH v tomto případě zjednodušen. Z tohoto důvodu považuji aplikační praxi, kdy je 

finanční správou DPH jako pozemek přiléhající k budově považována celá parcela, na níž je 

umístěna stavba, v souladu s unijním právem, neboť fakticky došlo pouze k vymezení tohoto 

termínu způsobem, jenž neodporuje účelu osvobození dodání budovy a pozemku k ní 

přiléhajícího od DPH. Problémem však může být, že k vyjmutí dodání pozemku z osvobození 

od DPH stačí zřízení inženýrské sítě na tomto pozemku, přičemž inženýrská síť může být dle 

soukromoprávní úpravy věcí nemovitou, ale i věcí movitou.242 Jelikož však má být 

z osvobození od DPH vyjmuto toliko dodání pozemku přiléhajícího k budově a stavebního 

pozemku, je uvedení inženýrské sítě v ustanovení § 56 odst. 2 písm. a) ZDPH rozšířením 

směrnicí o DPH stanoveného osvobození plnění, neboť v případě, kdy inženýrská síť zřízená 

na pozemku bude mít povahu věci movité, bude dodání takového pozemku osvobozeno od 

DPH vzhledem k požadavku eurokonformního výkladu transpozičního právního předpisu.243 

K problematice inženýrských sítí však blíže v samostatné kapitole týkající se osvobození 

dodání inženýrské sítě od DPH. 

Nelze se rovněž ztotožnit se závěrem GFŘ, podle kterého je s účinností od 1. 1. 2015 pro 

vymezení pozemku přiléhajícího k budově využitelná definice funkčního celku podle 
                                                

239 Směrnice tedy umožňuje, aby se u dodání pozemku přiléhajícího k budově uplatnila obdobná pravidla jako 
při dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie. 
240 Ve smyslu právních předpisů katastrálního práva. 
241 Při převodu pouze části pozemku je běžnou praxí rovněž vyhotovení geometrického plánu, na základě jehož 
je pozemek rozdělen a v katastru nemovitostí evidován po rozdělení jakožto dvě parcely.  
242 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník - velký komentář: Svazek III. § 419-654. 1. vyd. Praha: 
Leges, 2014, s. 346. ISBN 978-80-87576-73-1. 
243 Srovnej např. Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 10. dubna 1984 ve věci Sabine von Colson and 
Elisabeth Kamann v Land Nordrhein-Westfalen, sp. zn. C-14/83, zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 1984, vložka 
01891, bod 26. Blíže KRÁL, Richard. Směrnice EU z pohledu jejich transpozice a vnitrostátních účinků. Praha: 
C. H. Beck, 2014, s. 203. ISBN 978-80-7400-282. 
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ustanovení § 48 odst. 3 zákona o DPH244. Toto ustanovení sice obsahuje definici pojmu 

„pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou“, ale z pohledu systematického výkladu je 

nepochybné, že zákon o DPH používá tento pojem právě jen ve vztahu k určení sazby DPH 

v případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, 

pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení.245 Je proto nezbytné 

vyjít z presumpce racionality zákonodárce znamenající, že zákonodárce nepoužívá v zájmu 

zachování terminologické jednoty dvou pojmů pro vyjádření téhož v rámci jednoho právního 

předpisu246, závěru propagovaného Ústavním soudem a Nejvyšším správním soudem ČR jako 

pravidlo konzistentnosti pojmů, neboť „pro určitou skutečnost je používán vždy jen jeden 

pojem a pokud je použito jiného pojmu, znamená to výskyt jiné skutečnosti. Slovům, výrazům 

a termínům použitým v textu zákona je třeba rozumět v tom smyslu, který mají v obecném 

základu spisovného jazyka, jestliže nejsou relevantní důvody pro to, aby jako základ 

interpretace byl přijat zvláštní právní význam.“247 

Nesprávnost závěru GFŘ lze rovněž dovodit s ohledem na požadavek dodržování striktní 

definice termínů specifikujících osvobození určitého druhu plnění od DPH.248 Přestože je 

členským státu povoleno, aby vymezily pojem pozemek přiléhající k budově, členské státy 

nemohou tento pojem vymezit v rozporu se systematikou a účelem pravidel, jež jsou aplikací 

osvobození dodání pozemku od DPH dotčena. Dle mého názoru rovněž aplikovatelnost 

závěru GFŘ neodpovídá požadavku systematického uspořádání právního předpisu249 

vyžadujícího, aby úprava obsažená v určitém systémovém celku byla tematicky sourodá  

a jednotná, nýbrž i pokud možno ucelená a úplná,250 a pravidlu, že obecná část zákona se 

použije pro všechny části zvláštní, nevyplívá-li z těchto zvláštních částí něco jiného.251 

                                                
244 Srovnej Informace Generálního finančního ředitelství k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 
2015, č.j.: 6717/15/7000-20116-101206. In: Financnisprava.cz [online]. Praha, 2015, s. 13. [cit. 27. 8. 2015]. 
Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2015-07-13-Informace-nemovitosti-
2015.pdf. 
245 Dle ustanovení § 48 odst. 1 a odst. 2 písm. c) bodu 2 zákona o DPH. 
246 WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013, s. 53. ISBN 978-80-87284-36-0. 
247 Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 2004, č. j. 5 As 25/2003-83. 
248 Srovnej např. Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. června 2003 Sinclair Collis Ltd  
v Commissioners of Customs & Excise, sp. zn. C-275/01, zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 2003, vložka  
I-05965, bod 23. 
249 Jak blíže rozebírá Wintr, srovnej WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013, 
s. 91 a násl. ISBN 978-80-87284-36-0. 
250 Srovnej ustanovení čl. 39 odst. 2 až 4 Přílohy Legislativní pravidla vlády k usnesení č. 188/1998 vlády České 
republiky ze dne 18. března 1998 o Legislativních pravidlech vlády. 
251 MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva: Úvod do právní argumentace. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, 
s. 134. ISBN 978-80-7400-382-0. 
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V opačném případě by tak na recipienty práva byly kladeny přílišné požadavky na 

vyhledávání definicí právních pojmů napříč aplikovaným právním předpisem, kdy např. 

v případě osvobození od DPH by každý daňový subjekt musel zkoumat, zdali právní předpis 

neobsahuje v rámci vymezení různých právních institutů daňovým předpisem, které ani věcně 

nesouvisejí s daňovým subjektem aplikovaným právním institutem. Tímto přístupem by 

s ohledem na často se měnící rozsáhlé právní úpravy daňového práva a zásadu „neznalost 

zákona neomlouvá“ byl vytvořen neúnosný stav plný právní nejistoty.  

Ze stejných důvodů proto rovněž shledávám  jako rozporný s platnou zákonnou úpravou 

názor Ministerstva financí ČR, které nesprávně jako příklad pozemku, který nebude tvořit se 

stavbou funkční celek a jeho dodání tak bude osvobozeno od DPH, uvádí pole nebo louku.252 

Lze si však jednoduše představit v praxi poměrně pravděpodobnou situaci, kdy s převodem 

budovy s povahou statku bude převáděn i vedlejší pozemek (pole) sloužící k hospodářskému 

využití statku, proto zde funkční souvislost mezi polem a stavbou v podobě statku bude 

možno shledat. 

Shrneme-li výše uvedené, českou právní úpravu osvobození dodání pozemku přiléhajícího 

k budově s účinností do 31. 12. 2015 lze shledat v souladu s unijním právem, avšak pouze za 

předpokladu eurokonformního výkladu inženýrské sítě jako budovy, dle významu tohoto 

pojmu užívaného v právní úpravě směrnice o DPH, jak bude analyzováno v následujících 

hlavních kapitolách. Ovšem i dodání pozemku přiléhajícího k budově může být osvobozeno 

od DPH, a to za splnění podmínek pro osvobození dodání stavby k tomuto pozemku 

přiléhajícího.253 

4.5.2 Dodání pozemku přiléhajícího k budově od 1. 1. 2016 

S účinností od 1. 1. 2016 však dochází k zásadní změně v koncepci české právní úpravy 

osvobození přiléhajícího pozemku k budově od DPH, kdy podle ustanovení § 56  

odst. 1 zákona o DPH, ve znění zákona č. 360/2014 Sb., je od daně osvobozeno dodání 

pozemku, který netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, a který není 

stavebním pozemkem. K výkladu funkční závislosti pozemku na stavbě důvodová zpráva 

k zákonu č. 360/2014 Sb. uvádí, že „Funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí tvoří 

                                                
252 Srovnej Změny v daňových zákonech v roce 2015. In: Mfcr.cz [online]. Praha, 2014. [cit. 2. 9. 2015]. 
Dostupné z:  http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/dane/danova-legislativa/2014/zmeny-v-danovych-
zakonech-v-roce-2015-19976. 
253 Blíže kapitola 6 této práce. 



- 55 - 
 

pozemek, na kterém je zřízena stavba pevně spojená se zemí, a tento pozemek slouží k provozu 

této stavby, plnění její funkce, nebo je s ní využíván. Jedná se o zastavěný pozemek.“254 

Pakliže na základě historického výkladu255 vyjdeme z důvodové zprávy a akceptujeme úmysl 

zákonodárce pomocí aplikace funkční souvislosti stavby a pozemku zdanit pouze zastavěné 

pozemky, musíme dojít k závěru, že tomuto úmyslu zákonodárce jazykové vyjádření 

ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) zákona o DPH neodpovídá, neboť z dikce tohoto ustanovení 

spíše vyplývá intence zákonodárce vyjmout z osvobození dodání vybraných nemovitých věcí 

veškeré pozemky, které funkčně souvisí se stavbou (např. zahrada), tudíž k rozšíření 

zdanitelných plnění v případech dodání pozemků. V této souvislosti je proto nezbytné pro 

osvobození pozemku přiléhajícího ke stavbě najít hranici funkční souvislosti pozemku se 

stavbou, neboť se v případě ustanovení § 51 odst. 1 písm. a) zákona o DPH jedná o neurčitý 

právní pojem, který však již blíže vyložen není a tudíž dává značný rozsah své aplikace 

příslušnému správci daně, případně soudu. 256 

Účel této novelizace lze dle mého názoru hledat především s ohledem na sociální působení 

práva, neboť jsme v blízké minulosti byli svědky běžné obchodní praxe developerských 

společností, které pozemek, na němž proběhla výstavba, rozdělovaly způsobem, aby vznikl 

jeden pozemek v celé své výměře zastaven stavbou, a pozemek nebo pozemky další, které již 

nikterak zastavěny nebyly (např. zahrady u rodinných domů). Účelem nového ustanovení § 56 

odst. 1 zákona o DPH ve znění zákona č. 360/2014 Sb. je tak postihnout tato účelová 

rozdělování pozemků s cílem vyhnout se při jejich převodu DPH. Zvolení funkční souvislosti 

ve věci osvobození dodání pozemku pro potírání těchto účelových právních jednání daňových 

subjektů však dle mého názoru nebylo správným krokem, a to z níže uvedených důvodů. 

Prvním problémem funkční souvislosti je příliš obecný obsah tohoto termínu, neboť jak již 

bylo naznačeno výše, nelze zcela jednoznačně určit míru funkční souvislosti, při jejíž 

existenci se má pozemek považovat za funkčně související se stavbou, a jeho dodání má tak 

podléhat DPH. Důsledkem pak budou situace, kdy dodání pozemku nadaného vlastnostmi 

plnit svou samostatnou funkci nezávisle na stavbě, s níž je převáděn, přičemž jeho polohové 

                                                
254 Důvodová zpráva k zákonu č. 360/2014 Sb. K části první k novelizačnímu bodu 34. In: Psp.cz [online]. S. 53 
[cit. 2. 9. 2015]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=110805.  
255 Právní výklad opírající se o důvodovou zprávu je dle teorie výkladem historickým, nikoliv výkladem 
teleologickým, jak se lze často v odborných publikacích setkat, neboť je pouze zdrojem poznání úmyslu 
zákonodárce, nikoliv účelu normy vyjádřené konkrétním ustanovením právního předpisu. Blíže WINTR, Jan. 
Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013, s. 102 a 123. ISBN 978-80-87284-36-0. 
256 HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 80. 
ISBN: 978-80-7179-254-3. 
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určení se nenachází v blízkosti této stavby, bude v konkrétní situaci považován za pozemek 

funkčně související s převáděnou stavbou, neboť např. v případě převodu určitého 

hospodářského celku skládajícího se ze staveb sloužících zemědělství a zemědělských 

pozemků je zřejmé, že v tomto případě funkční souvislost bude fakticky naplněna.257 

Druhou problematickou otázkou je, zdali oprávnění členských států Evropské unie vymezit 

termín pozemek přiléhající k budově258 představuje neomezenou diskreční pravomoc. 

Jakkoliv by se mohlo zdát z jazykového vyjádření ustanovení čl. 12 odst. 2 směrnice o DPH, 

že členské státy mohou obsah termínu pozemek přiléhající k budově určit zcela autonomně  

a dle uvážení toho kterého členského státu, nelze této tezi přisvědčit. Dle mého názoru je  

i přes toto výslovné zmocnění vymezit pojem pozemek přiléhající k budově nutno dbát účelu 

a systematiky směrnice o DPH. Ve světle účelu osvobození dodání nezastavěného pozemku 

od DPH ve smyslu unijního práva nezatěžovat v tomto případě tyto transakce DPH, z důvodu, 

aby subjekty259, jež nemají možnost uplatnit odpočet DPH, nebyly touto daní zatěžovány, lze 

jistě dojít k závěru, že tendence české legislativy zdaňovat i pozemek nezastavěný stavbou, 

který však funkčně se stavbou souvisí, tomuto účelu neodpovídá. 

V poslední řadě také obecné chápání funkční souvislosti neodpovídá obecnému chápání 

přiléhavosti, případně umístění stavby na pozemku.260 Zatímco funkční souvislost vychází 

z určitých věcných atributů, neboť dle obecného chápání je funkční to, co je k něčemu určeno, 

plní úlohu něčeho, nebo plní něčeho úkol261, v případě přiléhavosti se ale jedná o souvislost 

polohovou. Jak totiž vyplývá z obecného významu tohoto slova, přiléhat znamená přimykat 

se, nebo být umístěn v těsné blízkosti něčeho.262  

                                                
257 Domnívám se, že přestože funkční souvislost by měla být hodnocena na základě objektivních kritérií, jedním 
z pomocných atributů k jejímu vyvození bude i účel dodání stavby a pozemku s touto stavbou funkčně 
souvisejícího dle smluvního ujednání účastníků smlouvy. 
258 Podle ustanovení čl. 12 odst. 2 směrnice o DPH. 
259 K tomuto blíže podkapitola 2.2 této práce nebo Proposal for a SIXTH COUNCIL DIRECTIVE on the 
harmonisation of legislation of Member States concerning turnover taxes. Common system of value added tax: 
uniform basis of assestment. EXPLANATORY MEMORANDUM, č.j.: COM (73) 950. In: Ec.europa.eu 
[online]. S. 16 [cit. 26. 7. 2015]. Dostupné z.: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/COM(1973)950_en.pdf. 
260 V závislosti na konkrétním jazykovém znění směrnice o DPH. 
261 Srovnej heslo Funkce In ÚSTAV PRO JAZYK ČESKÝ AV ČR. Slovník spisovné češtiny pro školu  
a veřejnost [online]. 2. opravené a doplněné vydání. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0493-9. Dostupné z: 
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=funkce&Hledej=Hledej.  
262 Srovnej heslo Přiléhat In ÚSTAV PRO JAZYK ČESKÝ AV ČR. Slovník spisovné češtiny pro školu  
a veřejnost. 2. opravené a doplněné vydání. Praha: Academia, 2000, s. 335. ISBN 80-200-0493-9. 
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Je tedy evidentní, že český zákonodárce přistoupil k vymezení přiléhajícího pozemku 

k budově extenzivním způsobem jdoucím za hranice stanovené unijním právem, a to 

prostřednictvím věcné souvislosti, v důsledku čehož je nutno shledat právní úpravu 

osvobození dodání nestavebního pozemku od DPH ve znění zákona č. 360/2014 Sb. v rozporu 

s unijním právem. 

Mám-li nabídnout de lege ferenda konkrétní východisko z obtížné situace českého 

zákonodárce snažícího se právní úpravou zabránit účelovému rozdělování pozemků s cílem 

vyhnout se při jejich dodání DPH, považuji za vhodné setrvat i v tuzemské právní úpravě 

osvobození dodání pozemku zastavěného stavbou od DPH na termínu přiléhající tak, jak je 

užíván směrnicí o DPH. V prvé řadě je nutno pamatovat, že praktiky jdoucí proti účelu právní 

regulace DPH je možno postihovat v rámci daňové teorii již známými právními nástroji, jež je 

možno podřadit pod nástroje boje proti daňovým únikům.263 Dalším důvodem je, že 

nahrazením funkční souvislosti pozemku se stavbou přiléhavostí pozemku ke stavbě se 

zákonodárce nevystavuje riziku, že by nebylo možné zdanit pozemky, které slouží stavbě, 

avšak se nenacházejí v bezprostřední blízkosti stavby. Je tomu tak s ohledem na skutečnost, 

že atribut přiléhavosti není na zákonné úrovni v českém právu používán264, pročež je tento 

termín tudíž možné a vhodné vykládat ve světle sémantického významu tohoto slova265, 

přičemž dle slovníku spisovné češtiny266 přiléhavost značí pouze těsnou místní blízkost267, 

nikoli pouze blízkost místní bezprostřední.268 Český zákonodárce by tímto krokem správci 

daně umožnil zdanit i pozemky nacházející se v těsné blízkosti pozemku zastavěného stavbou, 

čímž by bylo dosaženo účelu potření nelegitimních praktik spočívajících v rozdělování 

pozemků zastavěných stavbou za cílem snížení daňové povinnosti osoby povinné k dani při 

jejich dodání. Tímto přístupem by rovněž byl dle mého názoru šetřen účel směrnice o DPH 
                                                

263 Tímto nástrojem může být například uplatnění zásady zákazu zneužití práva, když Soudní dvůr EU došel 
k závěru, že zneužitím práva může být i založení obchodní společnosti s cílem snížit daňovou povinnost. Blíže 
rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. září 2006, Cadbury Schweppes plc and Cadbury Schweppes 
Overseas Ltd v Commissioners of Inland Revenue, sp. zn. C-196/04, zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 2006, 
vložka I-07995. 
264 Výjimku tvoří zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství. 
265 Srovnej věta první ustanovení čl. 40 odst. 3 Přílohy Legislativní pravidla vlády k usnesení č. 188/1998 vlády 
České republiky ze dne 18. března 1998 o Legislativních pravidlech vlády, dle které: „Při tvorbě právního 
předpisu je nutno respektovat všeobecně uznaný význam slov.“ 
266 K možnosti vykládat určitý termín dle jeho vymezení slovníkem spisovné češtiny se opřel i Ústavní soud ve 
svém usnesení ze dne 19. 1. 2006, sp. zn. II. ÚS 618/04.  
267 Srovnej heslo Přiléhat In ÚSTAV PRO JAZYK ČESKÝ AV ČR. Slovník spisovné češtiny pro školu  
a veřejnost. 2. opravené a doplněné vydání. Praha: Academia, 2000, s. 335. ISBN: 80-200-0493-9. 
268 Tomuto závěru přisvědčuje i používání termínu „přiléhající“ právě zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 
který výslovně užívá spojení bezprostředně přiléhající pro případy, kdy má být vyjádřena místní okamžitá 
návaznost mezi dvěma pozemky. 
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osvobodit veškerá dodání nezastavěných pozemků od DPH a podrobit DPH pouze novou 

výstavbu. Je přitom zřejmé, že pozemky v těsné blízkosti stavby spolu s touto stavbou 

dodávané témuž subjektu budou sloužit užívání této stavby, kdy naopak pozemky vzdálenější, 

přestože v tom kterém případě funkčně související s převáděnou stavbou, budou způsobilé 

plnit svou funkci i samostatně (pole, pozemky zpevněného povrchu apod.). Dle mého názoru 

by proto bylo vhodné koncipovat osvobození dodání pozemku od DPH tak, aby bylo 

stanoveno, že dodání pozemku je osvobozeno od DPH, pokud se nejedná o pozemek 

přiléhající ke stavbě a stavební pozemek, jež by bylo možné vykládat výše naznačeným 

způsobem. Jak ovšem bylo naznačeno výše, dodání pozemku přiléhajícího ke stavbě může být 

za určitých podmínek osvobozeno z důvodu shodného daňového režimu s dodáním stavby, jež 

k tomuto pozemku přiléhá.269 

4.5.3 Dodání stavebního pozemku 

Posledním typem pozemku, který právní úprava DPH rozlišuje, je pozemek stavební. 

V tomto případě již směrnice o DPH tento pojem definuje, když stanovuje, že se „stavebním 

pozemkem rozumí jakýkoliv neupravený nebo upravený pozemek, který jako stavební pozemek 

vymezují členské státy.“270 Nepřímo tak opětovně dochází k situaci, kdy je definice určitého 

termínu unijního práva v kompetenci každého členského státu pro účely své tuzemské úpravy 

DPH. 

Již při tvorbě první unijní úpravy DPH byl pozemek považován za předmět, který se do 

systému DPH hodí nejméně, neboť pozemek nepředstavuje věc možnou produkovat lidskou 

činností nebo konzumovat.271 Dle názoru Komise je však pozemek určitou surovou surovinou, 

která může být předmětem určité ekonomické aktivity produkující pozemku přidanou 

hodnotu.272 Přestože není možné, aby byl pozemek ve striktním slova smyslu zkonzumován, 

lze pozemek užívat a tím uspokojovat lidské potřeby, ať již jednotlivců nebo v rámci závodu, 

proto je nezbytné podrobit stavební pozemky DPH.273 Při výkladu a zejména vymezení 

                                                
269 Srovnej HOLUBOVÁ, Olga. Uplatňování DPH u dodání pozemků v roce 2014. In: Kemphoogstad.cz 
[online]. 2014, s. 2 [cit. 29. 9. 2015]. Dostupné z: www.kemphoogstad.cz/dl2/?id=15. 
270 Dle ustanovení čl. 12 odst. 3 směrnice o DPH. 
271 Proposal for a SIXTH COUNCIL DIRECTIVE on the harmonisation of legislation of Member States 
concerning turnover taxes. Common system of value added tax: uniform basis of assestment. EXPLANATORY 
MEMORANDUM, č.j.: COM (73) 950. In: Ec.europa.eu [online]. 1973, s. 9 [cit. 3. 9. 2015]. Dostupné z.: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/COM(1973)950_en.pdf. 
272 Tamtéž, s. 9 - 10. 
273 Tamtéž, s. 10. 
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obsahu stavebního pozemku právní úpravou členského státu tak členský stát nemá 

neomezenou kompetenci, nýbrž opětovně musí dbát účelu zdanění dodání stavebního 

pozemku DPH vymezeného směrnicí o DPH. 

Vymezení stavebního pozemku v české právní úpravě DPH nalezneme v ustanovení § 56 

odst. 2 písm. b) zákona o DPH jako pozemku, na kterém může být podle stavebního povolení 

nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba.274 Je zřejmé, že pro 

posouzení konkrétního pozemku jako stavebního pro účely DPH budeme muset vyjít ze 

stavebního zákona a zejména zkoumat, zdali se na konkrétní pozemek určený k zastavění 

neuplatní výjimka stanovená ustanovením § 103 odst. 1 stavebního zákona, neboť toto 

ustanovení vymezuje případy, kdy pro provedení stavby ve smyslu stavebního řádu se 

nevyžaduje udělení stavebního povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Je namístě rovněž 

sdělit, že dodání stavebního pozemku není od DPH obecně podle směrnice o DPH 

osvobozeno275, přesto se lze v určitých členských státech setkat s jeho osvobozením.276  

V praxi se tak dle současné české právní úpravy naskytnou případy, kdy sice na pozemku 

bude zřízena budova ve smyslu ustanovení čl. 12 odst. 2 směrnice o DPH, avšak tato naplní 

požadavky stanovené ustanovení § 103 odst. 1 stavebního zákona, v důsledku čehož bude 

dodání takového pozemku při aplikaci zákona o DPH osvobozeno od této daně. 

Rovněž i tento typ osvobození dodání pozemku od DPH doznává s účinností k 1. 1. 2016 

značných legislativních změn, když se vedle dosavadního kritéria pro definici stavebního 

pozemku pro účely ustanovení § 56 zákona o DPH zavádí kritérium nové. Podle 

novelizovaného znění § 56 odst. 2 písm. a) zákona o DPH, s účinností od 1. 1. 2016, se za 

stavební pozemek považuje pozemek, na kterém má být má být zhotovena stavba pevně 

spojená se zemí a který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za 

účelem zhotovení této stavby, nebo v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny 

stavební práce za účelem zhotovení této stavby. Je tedy evidentní, jak nepřímo poukazuje 

důvodová zpráva k zákonu č. 360/2014 Sb.277, že pod pojem stavební pozemek mají být nově 

subsumovány rovněž i pozemky, které byly předmětem územně plánovací dokumentace, nebo 
                                                

274 Již na první pohled je zřejmé, že zákon o DPH nepřebírá definici stavebního pozemku dle § 2 odst. 1 písm. b) 
stavebního zákona. 
275 Podle ustanovení § 56 odst. 2 písm. b) zákona o DPH a čl. 135 odst. 1 písm. k) směrnice o DPH. 
276 Na základě ustanovení čl. 371 směrnice o DPH. Příkladem může být Spolková republika Německo. Blíže 
BAL, Aleksandra. VAT Treatment of Transactions in the German Construction Sector. International VAT 
monitor. 2011, roč. 22, č. 6, s. 406. ISSN 0925-0832. 
277 Důvodová zpráva k zákonu č. 360/2014 Sb. K části první k novelizačnímu bodu 34. In: Psp.cz [online]. S. 53 
[cit. 6. 9. 2015]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=110805. 
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územního řízení, podle kterých je možné na pozemku zřídit stavbu. Toto ustanovení však 

bude možné aplikovat na pozemky, na kterých budou zřizovány tzv. černé stavby, nebo  

i stavby, jejichž zřízení nepodléhá správnímu řízení vedeného dle stavebního zákona.278 

Stávající právní úprava osvobození dodání stavebního pozemku od DPH je pak přebrána do 

ustanovení § 56 odst. 2 písm. b) zákona o DPH, ve znění zákona č. 360/2014 Sb., za drobných 

legislativně-technických úprav jeho znění. Je tudíž zřejmé, že aplikace pojmu stavební 

pozemek dle zákona o DPH, ve znění zákona č. 360/2014 Sb., se snaží přiblížit významu 

tohoto termínu ve stavebním právu. Dle mého názoru, s ohledem na vymezení stavebních 

záměrů, pro jejichž realizaci je nutno změnit územně plánovací dokumentaci279, je ponechání 

ustanovení § 56 odst. 2 písm. b) zákona o DPH, ve znění zákona č. 360/2014 Sb., zcela 

nadbytečné, neboť takový pozemek bude vždy považován za pozemek stavební dle 

ustanovení § 56 odst. 2 písm. a) zákona o DPH, ve znění zákona č. 360/2014 Sb. Lze se tak 

domnívat, že ponechání tohoto atributu pro vymezení stavebního pozemku pro účely DPH 

bylo činěno z obezřetnosti zákonodárce s cílem zamezit nepředvídanému vzniku mezery 

v právu. 

Nacházíme se tak v situaci, kdy na první pohled interpretace ustanovení § 56 odst. 2 písm. 

b) zákona o DPH, v účinném znění, nebo § 56 odst. 2 zákona o DPH, ve znění zákona  

č. 360/2014 Sb., se zdá být ve světle ustanovení čl. 12 odst. 3 směrnice o DPH zcela jasná, 

ovšem jak ukazuje judikatura Soudního dvora Evropské unie, i v případě stavebního pozemku 

je nutno vycházet z účelu unijní legislativy a účelu, unijní právní úpravou založenému. 

Z judikatury Soudního dvora Evropské unie je totiž na první pohled viditelná snaha 

v důsledku výklad pojmu stavební pozemek sjednotit. Činnost tohoto soudu však prošla 

určitými etapami vývoje, kdy nejprve v období od 80. let 20. století striktně setrvával na 

názoru, že v případě, kdy unijní legislativou byla zavedena pro definici určitého pojmu 

reference na legislativu členských států, není úlohou Soudního dvora Evropské unie 

poskytnout sjednocenou unijní definici takto vymezeného pojmu.280 Dle Soudního dvora 

Evropské unie je tento závěr nutno aplikovat i v případě vymezení stavebního pozemku dle 

                                                
278 Srovnej ustanovení § 96 odst. 2 stavebního zákona. 
279 Tyto stavební záměry jsou upraveny dle ustanovení § 96 odst. 2 písm. a) stavebního zákona odkazem na 
ustanovení § 103 stavebního zákona, vymezujícím stavební záměry, pro jejichž realizaci není třeba stavební 
povolení ani ohlášení jejich realizace stavebnímu úřadu. 
280 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 18. ledna 1984, ve věci Ekro BV Veen Vleeshandel  
v Produktschap voor Vee en Vlees, sp. zn. C-327/82, zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 1984, vložka 00107, bod 
14. 
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směrnice o DPH.281 V poslední dekádě však tento soud nepřímo do vymezení stavebního 

pozemku a aplikace osvobození dodání stavebního pozemku od DPH intervenuje. Příkladem 

tohoto počínání mohou být dvě rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie zabývající se 

dodáním zastavěného pozemku, na němž existovala v době uskutečnění plnění stavba určena 

k demolici nebo již demolovaný.  

Ve starším ze svých rozhodnutí Soudní dvůr Evropské unie dochází k závěru, že „[d]odání 

pozemku, na němž se dosud nachází zchátralá budova, jež musí být stržena, aby byla na jejím 

místě postavena stavba nová, a jejíž demolice za tímto účelem již byla před tímto dodáním 

započata, jakož i demolici této budovy, je proto třeba považovat za takových okolností, jako 

jsou okolnosti popsané předkládajícím soudem, z hlediska DPH za jediné plnění, jehož 

celkovým předmětem bylo nikoliv dodání stávající budovy, ale dodání nezastavěného 

pozemku.“282 Na takové jednotné plnění pak nelze hledět jako na dodání budovy a pozemku 

k ní přiléhajícího, tudíž se nemůže jednat o druh osvobozeného plnění dle ustanovení čl. 135 

odst. 1 písm. j) směrnice o DPH.283 Následně rovněž tento soud zdůrazňuje, že právě 

členským státům náleží pravomoc vymezit definici stavebního pozemku pro účely DPH, 

avšak při dodržení účelů ustanovení čl. 135 odst. písm. k), „které má za cíl osvobodit od DPH 

pouze ta dodání nezastavěných pozemků, které nejsou určeny k zástavbě.“284 Tento svůj závěr 

Soudní dvůr Evropské unie zdůraznil i ve svém novějším rozhodnutí, kdy dodal, že „je tedy 

nutné, aby všechny nezastavěné pozemky, na kterých má být postavena budova, a jsou tudíž 

určeny k zastavění, spadaly pod tuto vnitrostátní definici“ stavebního pozemku.285 Podle 

tohoto soudu tak čl. 135 odst. 1 písm. k) směrnice o DPH „musí být vykládán tak, že se 

osvobození od DPH… nevztahuje na plnění, o jaké se jedná ve věci v původním řízení, 

spočívající v dodaní nezastavěného pozemku po demolici budovy, která se na něm nacházela, 

i když ke dni tohoto dodání nebyly uskutečněny jiné úpravy pozemku než uvedená demolice, 

pokud z celkového posouzení okolností souvisejících s tímto plněním a převládajících k datu 

dodání, včetně úmyslu smluvních stran, je-li podpořen objektivními poznatky, vyplývá, že 

                                                
281 Srovnej rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 28. března 1996, ve věci Gemeente Emmen  
v Belastingdienst Grote Ondernemingen, sp. zn. C-468/93, zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 1996, vložka  
I-01721, bod 25. 
282 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 19. listopadu 2009, Don Bosco Onroerend Goed BV  
v Staatssecretaris van Financiën, sp. zn. C-461/08, zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 2009, vložka I-11079, bod 
40. 
283 Tamtéž, bod 41. 
284 Tamtéž, bod 43. 
285 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 17. ledna 2013, ve věci Woningstichting Maasdriel  
v Staatssecretaris van Financiën, sp. zn. C-543/11, zveřejněný v elektronické Sbírce rozhodnutí, bod 31. 
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k tomuto datu byl dotčený pozemek ve skutečnosti určen k zastavění, ověření čehož přísluší 

předkládajícímu soudu.“286 

Z výše uvedené judikatury Soudního dvora Evropské unie je tedy zřejmé, že členské státy 

při vymezení pojmu stavební pozemek pro účely osvobození dodání pozemku od DPH musí 

dbát účelu ustanovení § 135 odst. 1 písm. k) směrnice o DPH, a tak osvobodit od DPH pouze 

dodání nezastavěných pozemků, které nejsou určeny k zastavění, a tudíž jejich kompetence 

k vymezení tohoto pojmu nejsou zcela výlučné. Přitom vymezení stavebního pozemku 

zákonem č. 360/2014 Sb. tomuto účelu unijního práva odpovídá mnohem více, než stávající 

vymezení tohoto termínu, neboť jsem názoru, že určení pozemku k zastavění probíhá již 

v rámci územně plánovací dokumentace nebo územního řízení, případně započetím příprav  

a výstavby v případě tzv. černých staveb. Nelze se proto ztotožnit se závěry některých 

zástupců odborné veřejnosti, že vymezení stavebního pozemku zákonem o DPH, v účinném 

znění, se zdá vyhovující požadavkům směrnice o DPH z důvodu ponechání kompetence 

členským státům touto směrnicí pojem stavební pozemek vymezit287, nýbrž až definice tzv. 

stavebního pozemku zákonem o DPH, ve znění zákona č. 360/2014 Sb.288, odpovídá 

požadavkům směrnice o DPH, kdy český zákonodárce v rámci své kompetence zcela dodržel 

unijní legislativou stanovený účel osvobození dodání nezastavěného pozemku od DPH. Lze 

tedy uzavřít, že vymezení stavebního pozemku zákonem o DPH, v účinném znění, není 

v souladu s unijním právem a judikaturou Soudního dvora Evropské unie, avšak vymezení  

tzv. stavebního pozemku novelizačním zákonem č. 360/2014 Sb., je pro účely osvobození 

dodání nezastavěného pozemku v souladu s požadavky unijního práva, kdy se dodání 

takového pozemku považuje za zdanitelné plnění podléhající základní sazbě daně.289 

  

                                                
286 Tamtéž, bod 36. 
287 DRÁBOVÁ, Milena, Olga HOLUBOVÁ a Milan TOMÍČEK. Zákon o dani z přidané hodnoty: Komentář.  
3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 326. ISBN 978-80-7357-523-6. 
288 Přes některé výše uvedené výtky spočívající v legislativně-technickém charakteru. 
289 KUNEŠ, Zdeněk. Převod pozemků a DPH. Daňová a hospodářská kartotéka. 2008, roč. 16, č. 17, s. 28.  
ISSN 1210-6739. 
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5 Vymezení dalších vybraných nemovitých věcí dle zákona o DPH 

Jak již bylo uvedeno, zákon o DPH ve svém ustanovení § 56 odst. 1 vymezuje legislativní 

zkratku vybraná nemovitá věc, a to pro výčet jednotlivých možných typů nemovitých věcí ve 

smyslu českého občanského práva290, které připadají dle názoru zákonodárce relevantní pro 

osvobození jejich dodání od DPH. Tento výčet se sice s účinností zákona č. 360/2014 Sb. 

mění a přesouvá do ustanovení § 56 odst. 4 zákona o DPH, avšak nejedná se o změny věcné, 

nýbrž spíše legislativně-technické spočívající ve zpřesnění některých typů nemovitých věcí, 

jež jsou pro účely osvobození jejich dodání od DPH zařazeny pod vybrané nemovité věci. 

Z tohoto důvodu tak až na výjimky bude v této kapitole rozebíráno vymezení jednotlivých 

vybraných nemovitých věcí vyjma pozemku.  

Ustanovení § 56 odst. 1 zákona o DPH pod legislativní zkratku vybraná nemovitá věc 

vedle pozemku zahrnuje právo stavby, stavbu, podzemní stavbu se samostatným účelovým 

určením, inženýrskou síť a jednotku, avšak přestože se jedná o reakci na změny zaváděné 

v souvislosti s rekodifikací soukromého práva291, v důsledku nepřímého účinku směrnice  

o DPH se jejich obsah může kardinálně lišit od jejich vymezení soukromým právem. 

Následující část této práce je proto zaměřena na nalezení správného významů jednotlivých 

nemovitých věcí zařazených zákonem o DPH pod vybrané nemovité věci tak, aby toto 

vymezení odpovídalo požadavkům unijního práva. Jak je však následně demonstrováno, 

zavedením legislativní zkratky vybrané nemovité věci a používáním jednotlivých pojmů 

soukromého práva České republiky pro stanovení konkrétních typů vybrané nemovité věci 

pro účely osvobození dodání pozemku nebo budovy ve smyslu směrnice o DPH český 

zákonodárce nedostál požadavku zásady právní jistoty a ochrany jednotlivce. Dle požadavků 

Soudního dvora Evropské unie totiž ustanovení týkající se osvobození dodání vybraných 

nemovitých věcí od DPH dle zákona o DPH nejsou jazykově vyjádřena jednoznačně, aby 

adresátovy těchto norem poskytla jasné a přesné pochopení jeho práv  

a povinností, přestože se jedná o harmonizovanou oblast.292 Tato skutečnost pak v řadě 

                                                
290 Srovnej Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 344/2013 Sb., změně daňových zákonů  
v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, k novelizačnímu bodu 190, části 
páté – změna zákona o dani z přidané hodnoty. In: Senat.cz [online]. 2013, s. 463 [cit. 10. 9. 2015]. Dostupné z  
http://senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/70004/58797. 
291 Legislativní zkratka vybrané nemovité věci byla do zákona o DPH zavedena zákonným opatřením Senátu  
č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých 
zákonů. 
292 Srovnej např. rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 21. června 1988, Komise Evropských 
společenství v Italská republika, sp. zn. C-257/86, zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 1988, vložka 03249, bod 12. 
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případů může představovat prvek arbitrárnosti při posuzování závěrečného daňového zatížení 

a být v rozporu s principem rovného daňového zacházení s věcně stejnými plněními.293 

5.1 Vymezení pojmu stavba pro účely DPH 

Jak již bylo a rovněž ještě bude několikrát zmíněno, zákon o DPH jednotlivé typy 

vybraných nemovitých věcí294, mezi něž tento právní předpis rovněž zařazuje stavby, 

nedefinuje. Pro definici stavby pro právní úpravu DPH se však na první pohled otázka 

správného výkladu tohoto pojmu jeví jako jasná, neboť směrnice o DPH sic používá termínu 

budova, ale tento právní pojem pro své účely rovněž definuje.295 Předmětem zkoumání této 

části proto bude především posouzení, zdali termín stavba používaný v českém právním řádu 

lze subsumovat pod pojem budova dle směrnice o DPH a rozbor současného pojímání 

aplikace tohoto termínu zejména mezi českými správci daně. Pro tyto účely se i však tato 

podkapitola této práce bude věnovat vymezení pojmu stavba nebo budova jednotlivými 

právními předpisy právního řádu České republiky. 

5.1.1 Pojem budovy dle katastrálního zákona 

Definice pojmů uvedených katastrálním zákonem jsou sice definicemi pro účely tohoto 

zákona, tudíž je nelze označit za pojmy definované pro celý právní řád, avšak v některých 

případech se stává, že tyto definice jiná právní odvětví přebírají, jak již bylo naznačeno výše 

například v případu definice pozemku.296 Katastrální zákon pak pojem budova definuje jako 

nadzemní stavbu spojenou se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna  

a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.297 Přestože pojem 

budova je jistě termínem obecného českého jazyka, v důsledku existence positivních definic 

tohoto termínu v českém právním řádu298 přistoupil i katastrální zákon opětovně k definici 

                                                
293 ENGLISCH, Joachim. EU perspectives on VAT exemptions. In OXFORD UNIVERSITY CENTRE FOR 
BUSINESS TAXATION. Working paper [online]. 2011, s. 53 [cit. 25. 9. 2015]. Dostupné z: 
http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Business_Taxation/Docs/Publications/Working_Papers/Series_11/WP
1111.pdf.  
294 Vy smyslu ustanovení § 56 zákona o DPH. 
295 Ustanovení čl. 12 odst. 2 směrnice o DPH. 
296 BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 5.  
ISBN 978-80-7400-525-1. 
297 Ustanovení § 2 písm. l) katastrálního zákona. 
298 Např. dle § 2 písm. a)zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, nebo § 3 odst. 1 písm. a) bod. 1 zákona  
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, nebo definice obsažená v prováděcí vyhlášce Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
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tohoto pojmu.299 Jelikož však původní český zákon evidence nemovitých věcí zákon  

č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, v původním znění k 1. 1. 1993, 

stanovoval v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c), že se v katastru evidují stavby spojené se zemí 

pevným základem, přechod k užívání pojmu stavby a jeho definování300 došlo ke konečnému 

jasnému stanovení, že předmětem evidence v katastru nemovitostí nejsou veškeré stavby 

spojené se zemí pevným základem, nýbrž pouze ty stavby, které budou splňovat definici 

budovy.301 Z tohoto důvodu lze proto shrnout, že pojem budovy dle katastrálního zákona je 

pojmem užším než stavba dle občanského práva nebo budova dle směrnice o DPH. 

5.1.2 Pojem stavby dle stavebního zákona 

Stavební zákon představuje další z právních předpisů poskytujících definici stavby302, resp. 

svébytné pojímání pojmu stavba, které vylučuje aplikaci norem občanského práva.303 Dle 

legální definice stavebního zákona se stavbou 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. Dočasná 

stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se 

považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba 

pro reklamu.“304 Z této legislativní definice vyplývá, že stavba ve smyslu stavebního zákona 

musí být dílem, vzniklým stavební či montážní technologií. Pojem stavba tak v sobě obsahuje 

dva atributy, a to atribut díla a atribut vzniku tohoto díla použitím stavební nebo montážní 

technologie. Tyto atributy jsou spolu spjaty takovou mírou, že první atribut představující 

stavbu jako výsledek lidské činnosti, tudíž stavbu ve svém statickém vymezení305, musí být 

proveden alespoň v určité míře na základě stavebně technických znalostí a dovedností306 

                                                
299 BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 14.  
ISBN 978-80-7400-525-1. 
299 Ustanovení § 2 písm. l) katastrálního zákona. 
300 K tomuto přechodu došlo s účinností k 1. 7. 1996 novelizací zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí 
České republiky, zákonem č 89/96 Sb. 
301 BAREŠOVÁ, Eva, Iveta BLÁHOVÁ, Pavel DOUBEK, Bohumil JANEČEK, Lumír NEDVÍDEK a Helena 
ŠANDOVÁ. Katastrální zákon: Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, s. 13. ISBN 978-80-7478-703-4. 
302 KLIKOVÁ, Alena. Stavební právo: praktická příručka. 3. vyd. Praha: Linde, 2009, s. 45.  
ISBN 978-80-7201-764-5. 
303 MACHAČKOVÁ, Jana a kol. Stavební zákon: Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 17.  
ISBN 978-80-7400-492-6. 
304 Dle ustanovení §2 odst. 3 stavebního zákona. 
305 Vymezení stavby pouze pomocí statického hlediska se uplatňuje především v soukromém právu. 
306 Srovnej rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 4. 2003, č. j. 31 Ca 24/2002-27. 
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představujících dle odborné teorie dynamické vymezení stavby.307 Pro dynamické vymezení 

stavby již není rozhodné, jakou má stavební nebo montážní technologie povahu.308  

S dynamickým pojetím stavby ve smyslu stavebního zákona, jak je pojímán převažující 

částí odborné veřejnosti309, se však zcela neztotožňuji, přestože jsou tyto závěry přejímány 

z konstantní judikatury Nejvyššího soudu ČR310, neboť dle jazykového vyjádření definice 

stavby stavebním zákonem je bezpochyby jasné, že stavbou se rozumí podle definice 

stavebního zákona pouze výsledek činnosti, přičemž sama stavební činnost povahu stavby 

nemá. Z tohoto důvodu je stavbou jen statický výsledek stavební činnosti, který však nemusí 

být věcí dle občanského práva. K tomuto závěru je nutno dojít i prostřednictvím použití 

systematického výkladu ustanovení stavebního zákona, názorně aplikovaného např. na 

ustanovení § 2 odst. 4, 5 a 6 stavebního zákona. Podle ustanovení § 2 odst. 4 stavebního 

zákona se za stavbu považuje rovněž změna dokončené stavby. Dle ustanovení § 2 odst. 5 

stavebního zákona se změnou dokončená stavby rozumí přístavba, nástavba nebo jiná 

stavební úprava, přičemž zákon výslovně uvádí, že jinou úpravou je např. zateplení, tedy 

opětovně je za stavbu i podle tohoto ustanovení chápána určitá část materiální reality jako 

výsledek stavební činnosti. Oproti tomu, má-li být změněna nedokončená stavba, tedy změna 

nefinálního zamýšleného výsledku stavební činnosti, stavební zákon již používá termínu 

změna „provádění stavby“.311 Rozlišení používání pojmu stavby pro výsledek stavební 

činnosti a pojmu provádění stavby pro samotnou stavební činnost jako proces lze rovněž 

demonstrovat na důsledném rozlišování těchto pojmů již v úvodním ustanovení stavebního 

zákona upravujícím předmět své úpravy.312 Proti převzetí používání pojmu stavby ve smyslu 

výše nastíněného dynamického vymezení stavby Nejvyšším správním soudem ČR i pro 

právní úpravu svědčí i výklad historický, neboť dle důvodové zprávy ke stavebnímu zákonu 

má nová terminologie definic precizovat, nebo přímo nahrazovat terminologii dosavadní313, 

                                                
307 ROZTOČIL, Aleš, Klára HRŮŠOVÁ, Martin LACHMANN a Lukáš POTĚŠIL. Stavební zákon: Komentář. 
1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 23. ISBN 978-80-7400-462-9. 
308 Z rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 4. 2003, č. j. 31 Ca 24/2002-27. Dle tohoto 
rozhodnutí není rozhodující, zdali stavba vznikla tzv. mokrým procesem, nebo pouze tesařskými či truhlářskými 
pracemi. 
309 Z odborníků zabývajících se stavebním právem lze vybrat např. Malého, který ve svém komentáři rovněž 
zastává názor, že stavbou se rozumí pouze výsledek stavební činnosti a nikoliv proces stavění. Srovnej. MALÝ, 
Stanislav. Stavební zákon: Komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 13. ISBN 978-80-7357-985-2. 
310 Srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 6. 2009, sp. zn. 22 Cdo 220/2008. 
311 Ustanovení § 2 odst. 6 stavebního zákona. 
312 Srovnej ustanovení § 1 odst. 2 a odst. 3 stavebního zákona. 
313 Důvodová zpráva k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, k ustanovení § 2 až 3. 
In: Psp.cz [online]. 2006, s. 12 - 13 [cit. 19. 7. 2015]. Dostupné z 
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=55108.  
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přičemž definice stavby stavebním zákonem je jedním z příkladů.314 Při zkoumání, jak 

stavební zákon používá pojem stavba, je pak dle mého názoru možné vždy dojít k závěru, že 

se stavbou myslí pouze výsledek lidské činnosti, i když se najdou případy, kdy by 

v konkrétním ustanovení bylo možné použít i pojem stavba ve smyslu provádění stavby jako 

procesu. Používání pojmu stavba i pojmu provádění stavby pro proces realizace stavby by 

proto neodpovídalo požadavku terminologické jednoty čili zákazu synonymického výkladu315, 

neboť jak vyplývá ze závěrů Ústavního soudu, „je totiž stěží myslitelné, že by…“ zákonodárce 

„…v jediném ustanovení použil dva různé termíny, pokud by tím nechtěl vyvolat odlišné 

právní následky a řešit tak situaci nikoli stejné, nýbrž různé.“316  

Stavební zákon žádné další požadavky pro určení povahy konstrukce jako stavby neklade, 

proto pro povahu stavbu ve smyslu tohoto zákona není rozhodující např. velikost stavby, 

materiál použitý pro zhotovení stavby nebo povaha konkrétního stavebně technického 

postupu, jímž stavba vznikala317, ale i to, zdali je stavba spojena se zemí pevným základem 

nebo je nemovitou věcí318, proto pro vymezení stavby pro účely stavebního zákona není 

rozhodné, zdali je stavba samostatnou věcí dle občanského práva.319 Samotná stavba ve 

smyslu tohoto zákona však již splňovat určité zákonné požadavky musí320, kdy za základní 

požadavek na stavbu lze považovat, „aby stavební a montážní práce prováděly zásadně 

specializované osoby a podnikající osoby (stavební podnikatelé) s tím, že jsou povinny zajistit 

odborné vedení stavby oprávněným stavbyvedoucím.“321 Jako stavbu je nutno pro účely 

stavebního zákona rovněž považovat i dostatečně specifikovanou část stavby  

a změnu stavby,322 neboť i dostatečně identifikovaná část stavby se může stát předmětem 

stavebního řízení.323  

                                                
314 MALÝ, Stanislav. Stavební zákon: Komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 5. ISBN 978-80-
7357-985-2. 
315 WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013, s. 53. ISBN 978-80-87284-36-0. 
316 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 1995, sp. zn. Pl. ÚS. 5/95. 
317 ROZTOČIL, Aleš, Klára HRŮŠOVÁ, Martin LACHMANN a Lukáš POTĚŠIL. Stavební zákon: Komentář. 
1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 23-24. ISBN 978-80-7400-462-9. 
318 Srovnej Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. 6. 2001 č. j. 31 Ca 241/2000-20. 
319 Srovnej rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 26. 8. 2013, č. j. 8 As 37/2013-40. 
320 Jedná se o požadavky použitých výrobků, materiálů, konstrukcí, a to především k zachování určitých 
vlastností stavby jako je např. mechanická odolnost a stabilita, hygiena apod., kdy stavební zákon obecně tyto 
požadavky vymezuje v ustanovení § 156 stavebního zákona. 
321 Srovnej rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 15. 5. 2009, č. j. 5 Afs 97/2008-61. 
322 Ustanovení § 2 odst. 4 stavebního zákona. 
323 Blíže rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. 3 As 45/2004. 
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Je nutno poznamenat, že ve světle vymezení pojmu stavba stavebním zákonem bude nutno 

jako stavbu chápat i určité výrobky, které svou povahou budou plnit funkci stavby. Přestože 

se jedná o konstrukci pomocí právní fikce324, dochází její aplikací k rozšíření významu pojmu 

stavba ve smyslu stavebního práva, neboť není důvodné zakládat různý právní režim v oblasti 

stavebního práva pro objekty plnící totožnou funkci, resp. účel jejich užívání.325 Stavební 

zákon výslovně dále rozeznává jednotlivé typy staveb, mezi než lze zařadit například 

dočasnou stavbu nebo stavbu pro reklamu, avšak z hlediska vymezení pojmu stavba i tyto 

stavby musí splňovat definiční znaky stavby ve smyslu stavebního zákona, kdy k těmto 

požadavkům přistupuje pouze další identifikační znak, a to v případě dočasné stavby prvek 

časového vymezení trvání této stavby a v případě stavby pro reklamu prvek účelového určení 

této stavby,326 proto ze z tohoto důvodu nebudu těmito jednotlivými typy staveb používaných 

stavebním zákonem zabývat, neboť pro definování pojmu stavba pro oblast stavebního práva 

nejsou určující. 

Na první pohled se může zdát, že definice stavby stavebním zákonem je definicí 

důslednou. Dle mého názoru tomu však není, a to z následujícího důvodu. 

První problém nastává již v uvozující části definice, podle které se stavbou „rozumí 

veškerá stavební díla“. Použijeme-li přiměřeně definici díla jako výsledku pracovní činnosti 

zhotovitele, který má materiální podobu,327 můžeme tuto uvozující část definice vyjádřit 

opisem: „Stavbou se rozumí výsledek pracovní činnosti zhotovitele v materiální podobě, jenž 

má stavební povahu.“ O definici stavebního díla se rovněž pokoušela i judikatury, které více 

méně sděluje totožné, neboť stavebním dílem rozumí výsledek záměrné lidské činnosti, jehož 

provedení vyžaduje určitou míru stavebnětechnických znalostí a dovedností. Z tohoto důvodu 

nám definice pojmu stavba stavebním právem fakticky jen a pouze říká, že stavbou je pouze 

takový výsledek lidské činnosti, pokud je výsledkem stavební činnosti, při níž byly použity 

stavební či montážní technologie.328 Dostáváme se proto do tzv. definice kruhem, neboť pro 

definování stavby bude nutno určit, co se rozumí stavebním dílem nebo stavební činností, 

                                                
324 K právní fikci blíže Moderní úprava tradičního a vyzkoušeného. Obcanskyzakonik.justice.cz [online]. 2015 
[cit. 18. 7. 2015]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/obecna-cast/obecne/.  
325 ROZTOČIL, Aleš, Klára HRŮŠOVÁ, Martin LACHMANN a Lukáš POTĚŠIL. Stavební zákon: Komentář. 
1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 25. ISBN 978-80-7400-462-9. 
326 Tamtéž. 
327 Srovnej definici díla dle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 9. 8. 2000, sp. zn. 30 Cdp 2746/99. 
328 Srovnej rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 27. 4. 2006, č. j. 1 Afs 124/2005-61. 
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které však bude možno určit pouze správním uvážením na základě věcného obecně vžitého 

pojímání stavby.  

Neměla-li být vždy ad hoc posuzována povaha stavby, jakožto výsledku lidské činnosti 

v obecném chápání tohoto pojmu, při subsumpci konkrétního objektu pod pojem stavba ve 

smyslu stavebního práva, museli bychom dospět k závěru, že pro účely stavebního práva je 

nutno chápat za stavbu například i osobní automobil, pakliže je užíván např. bezdomovcem  

k přenocování, ochraně před nepřízní počasí, jako místo ke stravování, neboť i automobil je 

jistě výsledkem lidské činnosti vzniklým použitím montážní technologie, když automobil 

funkci stavby v tomto konkrétním případě fakticky plnit bude a dle judikatury přitom není 

rozhodující, zda stavba vznikala pouze použitím montážní technologií.329 Na tomto místě je 

možné poukázat na názor Malého, který se tuto skutečnost snaží překonat konstrukcí 

považující montážní technologii jako formy technologie stavební, jež je obecnějším 

pojmem.330 V opačném případě by se rovněž jevila nadbytečnou konstrukce právní fikce, že 

se za stavbu považuje rovněž výrobek plnící funkci stavby, o jejíž aplikaci bychom měli 

uvažovat v tomto případě. Takový závěr je však možno na základě systematického výkladu za 

dodržení principu vyloučení redundance nevytvářením nepoužitelných ustanovení331 

odmítnout, a to i ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu ČR, podle něhož dokonce 

v některých případech bude nutno vozidla za výrobek plnící funkci stavby nutno považovat.332 

K zamezení přílišného extenzivního výkladu termínu výrobek plící funkci stavby však ve 

stejném rozhodnutí tento soud uvádí, že nejpodstatnějším charakteristickým znakem výrobku 

plnícího funkci stavby dle stavebního zákona je, že je takový výrobek na konkrétním místě 

umístěn dlouhodobě333, argumentujíc odkazem na ustanovení § 79 odst. 3 stavebního zákona 

vymezující stavby nevyžadující rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas, mezi které 

patří např. přenosné stavby, zařízení a konstrukce, jejichž doba umístění na pozemku 

nepřesáhne 30 dnů v roce. 

                                                
329 Srovnej rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 27. 9. 2012, č. j. 29 A 55/2011-86. 
330 MALÝ, Stanislav. Stavební zákon: Komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 13.  
ISBN 978-80-7357-985-2. 
331 WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013, s. 80. ISBN 978-80-87284-36-0. 
332 Srovnej rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 8. 12. 2010, č. j. 10 Ca 280/2008-78. 
333 Skutečnost, zdali je výrobek umístěn na pozemku trvale nebo dlouhodobě, bude nutno zkoumat vždy 
individuálně k přihlédnutím k objektivním skutečnostem, jako je např. umístění výrobku na podezdívku, 
provedení terénních úprav za účelem umístění výrobku, vybudování stálých přístupových cest k tomuto výrobku, 
či v určitých případek i vybudování přípojek sítí technického vybavení. 
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Malý se rovněž snaží založit formální vymezení jednotlivých znaků stavebního díla, a to 

znaky:334  

a) účasti lidského činitele při proces stavění, 

b) použití stavebního materiálu, 

c) použití stavební a montážní technologie, 

d) účelu, ke kterému má dílo po svém dokončení sloužit, 

e) existence stavebního pozemku, 

avšak dle mého názoru i v tomto případě budeme nuceni přistoupit k výkladu jednotlivých 

atributů používajících slovní spojení obsahujících slovo stavební prostřednictvím obecného 

chápání pojmu stavba.335 

Při aplikace definice stavby dle stavebního zákona proto bude nutno vždy přihlédnout 

k obecně pojímanému chápání termínu stavba, a to i pro posouzení subsumpce konkrétního 

výrobku pod pojem stavby dle ustanovení § 2 odst. 3 stavebního zákona, neboť je pojem 

stavba stavebním zákone definována za použití nejednoznačných výrazů.336 Z tohoto důvodu 

se zcela ztotožňuji se závěrem, že i na výrobek plnící funkci stavby by měly být kladeny 

určité požadavky, co do jeho způsobu vzniku tak, aby ve smyslu stavebního zákona byl 

považován za stavbu pouze výrobek, „který má sloužit jako stavba a na místo stavby je 

dovezen již jako hotové stavební dílo.337  

Jelikož se dle mého názoru definice pojmu stavba dle stavebního zákon zásadně neliší od 

definice použité předcházející právní úpravou stavebního práva338, o nedostatečnosti 

vymezení pojmu stavba svědčí nadále platný judikatorní závěr: „Pojem stavba je tak 

stavebním zákonem vymezen pouze hypoteticky, aniž by byl definován, a proto určení toho, 

zda něco stavbou je anebo není, závisí z pohledu stavebního zákona na správním uvážení 

příslušného stavebního úřadu, resp. orgánu veřejné správy“339  

                                                
334 Tamtéž. 
335 O historicky uplatňovaném posouzení stavby podle její povahy dle chápání obecným rozumem svědčí nález 
Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 10. 1927, sp. zn. 21129/27, č. 17.478, Boh. č. 6815/1927. 
336 BLAŽEK, Jiří. Stavební zákon: s komentářem a prováděcími vyhláškami 2013/2014. 3. vyd. Olomouc: 
ANAG, 2013, s. 26. ISBN 978-80-7263-828-4. 
337 HEGENBART, Miroslav, Bedřich SAKAŘ a kol. Stavební zákon: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2008, s. 10. ISBN 978-80-7400-044-7. 
338 Srovnej ustanovení § 139b odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, podle 
kterého se za stavbu považují veškerá stavební díla bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel  
a dobu trvání. 
339 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. 6. 2001 č. j. 31 Ca 241/2000-20. 
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Lze tedy shrnou, že má-li být určitý objekt považován za stavbu ve smyslu stavebního 

zákona, je nutno vždy posoudit, bylo-li při jeho stavbě použito stavebních nebo montážních 

technologií a zdali je výsledkem činnosti stavební podle zásad stavitelského umění340, za 

nezbytného využití správní diskrece posuzujícího orgánu veřejné správy. 

5.1.3 Pojem stavby v občanském právu 

V předešlé části práce již bylo zmíněno, že v účinné soukromoprávní úpravě se stavba již 

až na výjimky nepovažuje za samostatnou věc a v důsledku superficiální zásada je součástí 

pozemku341, přesto však považuji za potřebné podrobit analýze i používání pojmu stavba 

v občanském právu, neboť občanský zákoník nadále pojem stavba používá a výše uvedené 

pravidlo se v důsledku přechodných ustanovení vždy neuplatní.342 Tudíž i po roce 2014 

existují některé stavby jako samostatné nemovité věci. V této kapitole se proto budu zabývat 

pojetím stavby občanským zákoníkem, ale i pojetím stavby starým občanským zákoníkem. 

Starý občanský zákoník vymezoval nemovité věci jako množinu pozemků a staveb 

spojených se zemí pevným základem.343 Opětovně se tak dostáváme do situace, kdy právní 

předpis používá právního termínu, avšak jej již nedefinuje, proto hledáme-li definici stavby ve 

smyslu starého občanského zákoníku, pramenem nám bude judikatura především Nejvyššího 

soudu ČR.344  

Prvotní judikatura vycházející z lexikálního významu pojmu stavba jako úpravy zemního 

povrchu, vytvoření konstrukčního díla a výsledku této činnosti dovodila, že pro posouzení 

subsumpce objektu pod pojem stavba je nutno zkoumat, zdali výsledek stavební činnosti má 

povahu samostatné věci345, z čehož pak rovněž Nejvyšší soud ČR dovodil, že ne každá stavba 

bude mít povahu věci, neboť se může jednat pouze o úpravu již věci existující.346 Považuji za 

vhodné zmínit, že se nejprve tento soud snaží nalézt definici například i ve stavebním 

                                                
340 „Pokud pak jde o pojem stavba z hlediska stavebního zákona, vždy byla a je chápána jako výsledem činnosti 
stavební podle zásad stavitelského umění, tj. činnosti, kterou se s použitím stavebního materiálu (cihel, betonu, 
dřeva, železa apod.) vytvoří nový stavební objekt." Část odůvodnění rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové 
ze dne 5. 6. 2001 č. j. 31 Ca 241/2000-20. 
341 Ustanovení § 506 odst. 1 občanského zákoníku. 
342 Ustanovení § 3055 odst. 1 občanského zákoníku. 
343 Ustanovení § 119 odst. 2 starého občanského zákoníku. 
344 FIALA, Josef. Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, s. 350.  
ISBN 978-80-7357-395-9. 
345 Srovnej rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 5. 1988, sp. zn. 4 Cz 37/88. 
346 Nejvyšší soud ČR tuto skutečnost demonstruje na příkladu betonové dlažby. 
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právu.347 Výsledek stavební činnosti, tak jak ji chápe stavební zákon,348 však pro 

soukromoprávní pojetí stavby nemusí odpovídat dokončené stavbě, nýbrž stačí, pokud bude 

odpovídat určitému stavu kvalitativně vyššímu, než jsou pouhé úpravy pozemku.349 Na tyto 

závěry navázal Ústavní soud, jenž dovodil vymezení soukromoprávního pojmu stavba 

z ustanovení § 120 starého občanského zákoníku upravujícího součást věci, podle něhož 

„stavba není součástí pozemku tehdy, jestliže jde o stavbu, která je věcí nemovitou nebo 

jestliže jde o stavbu, která je věcí movitou, a která není funkčně nebo fyzicky spojena  

s pozemkem a lze ji od něho oddělit, aniž by došlo k znehodnocení pozemku.“350 Z uvedené 

citace rozhodnutí Ústavního soudu může vyznít, že by stavbou ve smyslu občanského 

zákoníku mohla být i stavba, které není věcí a je součástí pozemku.  

Snaha o definici pojmu stavba Nejvyšším soudem ČR však v některých případech přinesla 

rovněž i argumentačně nedůsledné závěry. Za jeden z těchto závěrů lze uvést snahu tohoto 

soudu definovat pojem stavba pro občanské i stavební právo zároveň, a to vytvořením tzv. 

dynamického a statického pojetí stavby.351 Bohužel tato nedůslednost tohoto soudu se však 

promítá do navazující judikatury totožného senátu Nejvyššího soudu ČR, která již nikdy 

nebyla judikatorně překonána352 a definování stavby na základě statického a dynamického 

pojetí bylo převzato rovněž odbornou veřejností.353 O nesprávnosti tohoto pojetí již bylo 

pojednáno v předcházející podkapitole. 

K definičnímu znaku pojmu stavba podle starého občanského jako věci lze rovněž dojít 

použitím systematického výkladu ustanovení § 120, § 119 a § 118 odst. 1 starého občanského 

zákoníku. Z těchto ustanovení nám vyplývají následující premisy: 

a) stavba není součástí věci, proto se musí vyznačovat jistou samostatností; 

b) stavba spojená se zemí pevným základem je samostatnou věcí, a to věcí nemovitou, 

přestože z povahy věci těžko bude možno takovou stavbu oddělit od pozemku, aniž by 

nedošlo ke znehodnocení stavby; 

                                                
347 Z výše uvedeného rozhodnutí však vyplývá, že stavební předpisy stavbu v době rozhodování nedefinovali  
a existovala pouze definice stavby demonstrativním výčtem. 
348 Srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 1998, sp. zn. 33 Cdo 111/98. 
349 Srovnej rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 1992, sp. zn. 3 Cdo 111/92. 
350 Nález Ústavního soudu ze dne 24. 5. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 16/93. 
351 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 8. 2003, sp. zn. 22 Cdo 1221/2002. 
352 Srovnej např. usnesení Nevyššího soudu ČR ze dne 9. 11. 2004, sp. zn. 22 Cdo 2344/2004, nebo rozsudek 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 8. 2003, sp. zn. 22 Cdo 1221/2002. 
353 Srovnej např. HOLUB, Milan a kol. Občanský zákoník: Komentář. 2. vyd. Praha: Linde, 2003, s. 264.  
ISBN 80-7201-406-4. 
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c) předmětem občanskoprávní vztahů jsou pouze věci, některá práva a některé majetkové 

hodnoty. 

Z výše uvedených premis je pak možno dojít k závěru, že pakliže se stavba musí 

vyznačovat určitou samostatností, aby se nestala součástí pozemku, musí být tato 

samostatnost vyjádřena prostřednictvím přiznání statusu věci, neboť v opačném případě 

bychom dospěli k závěru, že by mohli v občanskoprávním pojetí existovat i entity, které 

budou stavbou ve smyslu starého občanského zákoníku, ale již nebudou věcí, a proto po 

aplikaci ustanovení § 118 starého občanského zákoníku nebudou moci být předmětem 

právních vztahů. Argumentum ad absurdum tento závěr nelze považovat za platný, neboť i dle 

historického výkladu nelze dospět k závěru354, že by úmyslem zákonodárce bylo vytvořit 

legislativní definici stavby jako entity, která v určitých případech není předmětem právních 

vztahů. Esenciální znak stavby jako věci lze rovněž vyvodit za použití argumentu a minori ad 

maius, když může být samostatnou věcí stavba, která je ve většině právních řádů evropských 

států považována za neoddělitelnou součást pozemku355, není důvod, aby věcí v právním 

smyslu nebyla i stavba, která není spojena se zemí pevným základem, přestože by takové 

stavba byla věcí movitou. Atribut „spojení se zemí pevným základem“ je přitom možno 

charakterizovat jako neoddělitelnost od země bez porušení věci.356 „Z hlediska stavebního je 

pevný základ základovou prostorovou konstrukcí geometricky a fyzikálně jednoznačně 

vymezenou a definovanou, a to pro konkrétní stavební objekt, v konkrétní lokalitě  

a v konkrétních vnitřních a vnějších podmínkách“357, proto lze považovat posouzení existence 

konkrétního základu jako otázku odbornou.358  

Lze shrnout, že judikatura Nejvyššího soudu ČR359 a Ústavního soudu chápe stavbu jako 

výsledek stavební činnosti, v důsledku faktické a hospodářské neoddělitelnosti však 

                                                
354 Důvodová zpráva k zákonu č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, k hlavě deváté. In: Psp.cz [online].  
[cit. 20. 7. 2015]. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1960ns/tisky/t0156_10.htm.  
355 Srovnej BURN, Edward H. a John CARTWRIGHT. Cheshire and Burn's modern law of real property. 18th 
ed. New York: Oxford University Press, 2011, s. 9 - 10. ISBN 978-0-19-959340-8. a EUROPEAN 
UNIVERSITY INSTITUTE FLORENCE, EUROPEAN PRIVATE LAW FORUM DEUTSCHES 
NOTARINSTITUT WÜRZBURG. Real Property Law and Procedure in the European Union. General repport. 
In: eui.eu [online]. 2005, s. 27 - 45. [cit. 16. 7. 2015]. Dostupné z: 
http://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/Law/ResearchTeaching/ResearchThemes/EuropeanPrivateLa
w/RealPropertyProject/GeneralReport.pdf. 
356 Nález Ústavního soudu ze dne 6. 5. 2003, sp. zn. I. ÚS 483/01. 
357 Tamtéž. 
358 Tamtéž. 
359 Srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 8. 2003, sp. zn. 22 Cdo 1221/2002. 
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v některých případech stavba splývá s pozemkem,360 proto pro subsumpci konkrétního 

objektu pod pojem stavba jako samostatná věc je nutno posoudit, zda stavba může být 

samostatným předmětem práv a povinností, s přihlédnutím ke všem okolnostem případu.361 

Významným hlediskem pro toto posouzení je pak rozpoznatelnost, kde končí pozemek, a kde 

končí stavba362, tudíž např. hráz rybníka, u níž není rozpoznatelné, kde končí pozemek a kde 

začíná samotná hráz, není nemovitou věcí.363 

Problematika rozpoznatelnosti, kdy je stavba již samostatnou věcí, tudíž stavbou dle 

občanského práva, byla vyřešena soudní praxí tak, že se stavba stává samostatnou věcí, kde je 

u nadzemních staveb jednoznačně a nezaměnitelně patrno alespoň dispoziční řešení prvního 

nadzemního podlaží, z čehož pak vyplývá, že po okamžiku vytvoření tzv. hrubé stavby jsou 

již veškeré práce na stavbě pracemi vedoucími k dokončení věci364. Ovšem s ohledem na 

okolnosti případu lze považovat za předmět občanskoprávních vztahů i stavbu, která k povaze 

své rozestavěnosti ještě není tzv. hrubou stavbou.365 Od tohoto okamžiku je rovněž stavba 

způsobilým předmětem občanskoprávních vztahů, přičemž je nerozhodné, zdali bylo vydáno 

na stavbu kolaudační rozhodnutí.366 Nejvyšší soud ČR tak došel na základě odkazu na 

příslušné katastrální předpisy367 k závěru, že například u takového parkoviště skládajícího se 

ze tří vrstev stavebního materiálu se o stavbu dle občanského práva nejedná, neboť 

představuje pouze určitou kvalitu pozemku a tudíž je parkoviště v tomto případě součástí 

pozemku.368 V obdobné věci se Nejvyšší soud ČR zabýval posouzením pozemní komunikace 

jako samostatné nemovité věci, kdy povahu pozemní komunikace jako samostatné věci za 

splnění zákonných podmínek připustil369, avšak v zápětí jiným senátem tohoto soudu 

vyvrátil.370 Je tudíž patrné, že i Nejvyšší soud ČR není v názorech na subsumpci konkrétního 

                                                
360 Tento závěr nepovažuji za příliš přesvědčivý, neboť i u stavby spojené se zemí pevným základem vyvstává 
otázka její faktické a hospodářské oddělitelnosti od pozemku. 
361 Nejvyšší soud ČR odkazuje na účelnost posouzení konkrétního objektu jako věci s ohledem na zvyklosti 
právního styku a na provedení stavby. 
362 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 1. 2005, sp. zn. 22 Cdo 165/2004. 
363 Dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 8. 2003, sp. zn. 22 Cdo 1221/2001. 
364 ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: Komentář. 10. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 461.  
ISBN 80-7179-486-4. 
365 Srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 6. 2005, sp. zn. 22 Cdo 1135/2005. 
366 Tamtéž. 
367 Tehdy § 2 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, nyní a simili podle  
§ 3 odst. 2 katastrálního zákona.  
368 Srovnej Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 10. 1999, sp. zn. 2 Cdon 1414/97. 
369 Srovnej Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 10. 2006, sp. zn. 31 Cdo 691/2005, nebo Rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 11. 9. 2009, č. j. 5 As 62/2008-59. 
370 Srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. 22 Cdo 766/2011. 
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objektu pod pojem stavba v případě sporných výsledků stavební činnosti, jako jsou pozemní 

komunikace, mezi svými senáty jednotný. Nelze ovšem zapomínat, že aby stavba byla 

samostatnou nemovitou věcí371, musí být spojena se zemí pevnými základy, proto pokud 

nelze považovat např. podzemní vrstvy tenisových dvorců za základy, nebudou ani tenisové 

dvorce nemovitou věcí,372 nýbrž s ohledem na skutečnost, že ex rerum natura373 nemohou být 

ani movitou věcí, budou považovány za součást pozemku. Obecné soudy následně dospěly 

k závěru, že tenisové kurty nebo dvorce vytvořené zpracováním a ztvárněním pozemku, 

pakliže jsou představovány navrstvením jednotlivých přírodních materiálů, nejsou věcí 

v právním smyslu, nýbrž součástí pozemku.374 

Shrneme-li v krátkosti pojímání stavby starým občanským zákoníkem, lze stavbu v pojetí 

užívaném tímto zákonem vymezit jako výsledek stavební činnosti, který je způsobilý být 

samostatnou věcí v právním smyslu, kdy pro vymezení stavební činnosti se uplatní pravidla 

stavebního práva.375  

Další otázkou nutnou k zodpovězení je, zdali se změnilo pojímání pojmu stavba 

v občanském právu přijetím občanského zákoníku. 

Hlavní změnou oproti starému občanskému zákoníku je návrat k zásadě superficies solo 

cedit, v zásadě odpadá nutnost zjišťovat, zdali něco podle občanského zákoníku je stavbou či 

není,376 v důsledku čehož lze uvažovat o opuštění pojmového znaku stavby jako samostatné 

věci. Přesto bych se rád před svými vlastními úvahami věnoval pozornost pojímání stavby dle 

občanského zákoníku mezi odborníky z oboru občanské právo. 

Nejprve považuji za nutné upozornit, že občanský zákoník používá stavbu nejen jako 

označení pro právní pojem, nýbrž však i jako legislativní zkratku zahrnující vedle některých 

staveb rovněž jiná zařízení.377 Zde je však nutno zdůraznit, že zcela z nesystematických 

                                                
371 ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: Komentář. 10. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 467.  
ISBN 80-7179-486-4. 
372 Srovnej nález Ústavního soudu ze dne 10. 11. 1998, sp. zn. IV. ÚS 295/98. 
373 ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: Komentář. 10. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 462.  
ISBN 80-7179-486-4. 
374 Srovnej rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. 11. 2004, sp. zn. 19 Co 82/2004, nebo 
rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2006, sp. zn. 22 Cdo 1118/2005. 
375 K obdobné definici zcela ojediněle došel i Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 
22Cdo 52/2002. 
376 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník - velký komentář: Svazek III. § 419-654. 1. vyd. Praha: 
Leges, 2014, s. 259. ISBN 978-80-87576-73-1. 
377 Srovnej ustanovení § 506 odst. 1 občanského zákoníku. 
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důvodů občanský zákoník tuto legislativní zkratku používá pro označení množiny pouze 

staveb zřízených na pozemku a jiných zařízení. Koukal uvádí, že za stavbu lze zřejmě 

považovat pouze takový výsledek stavební činnosti, který je s pozemkem spojen, 

v odůvodnění odkazujíc na ustanovení § 505 občanského zákoníku a termín „včetně toho, co 

je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech“, přičemž není rozhodné, zda se jedná  

o spojení trvalé či dočasné.378 Domnívám se, že takový postoj ve světle jazykového vyjádření 

ustanovení § 506 odst. 1 občanského zákoníku nemůže obstát, neboť toto ustanovení výslovně 

označuje za součást pozemku pouze „stavby zřízené na pozemku“, z čehož vyplývá, že pokud 

stavba není zřízena na pozemku, není součástí pozemku. S ohledem na účel tohoto 

ustanovení379 by dle mého názoru mělo být slovní spojení „stavba zřízená na pozemku“ 

vykládáno obdobně jako slovní spojení „stavba spojená se zemí pevným základem“ užité 

starým občanským zákoníkem, neboť výsledky stavební činnosti, které neměly povahu 

samostatné věci, již dle judikatury ke starému občanskému zákoníku byly považovány za 

součást pozemku, a dále ze systematiky občanského zákoníku vyplývá, že tento předpis 

výslovně rozeznává i typy staveb, které mohou být samostatnou věcí.380 Sám Koukal si této 

skutečnosti musel být vědom, neboť ve své části komentáře se přímo stavbou jako 

samostatným předmětem práv zabývá.381 

Dle Tégla a Melzera lze stavbu definovat pomocí typických znaků tohoto pojmu, kdy 

konkrétní entitu považují za stavbu ve smyslu občanskoprávním, pokud je výsledkem 

stavební činnosti člověka, má materiální podstatu, je vymezitelná vůči okolnímu pozemku, 

má samostatnou hospodářskou funkci a vyznačuje se kompaktností materiálů.382 Takové 

vymezení stavby je však kompilátem soudní judikatury, která byla již nastíněna v této práci  

v části zabývající se definicí stavby starým občanským zákoníkem, a tudíž nepřináší v oblasti 

definice stavby pro účely občanského zákoníku ničeho nového. Přesto lze z tohoto pojetí 

vymezení stavby v občanském právu vytušit myšlenku, že pojetí stavby v občanském 

zákoníku v zásadě odpovídá pojetí stavby starým občanským zákoníkem. 

                                                
378 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654): Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2014, s. 1795. ISBN 978-80-7400-529-9. 
379 Tímto účelem je veřejně a snad i samotnou normou vyjádřený návrat k superficiální zásadě, podle níž je 
stavba součástí pozemku. 
380 Např. dočasná stavba dle ustanovení § 506 odst. 1 občanského zákoníku nebo podzemní stavba se 
samostatným účelovým určením dle ustanovení § 498 odst. 1 občanského zákoníku. 
381 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654): Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2014, s. 1796. ISBN 978-80-7400-529-9. 
382 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník - velký komentář: Svazek III. § 419-654. 1. vyd. Praha: 
Leges, 2014, s. 262. ISBN 978-80-87576-73-1. 
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Účelnost v totožném pojímání stavby dle nového i starého občanskoprávního kodexu je 

jistě nutno spatřovat v souvislosti s přechodnými ustanoveními383, podle kterých i po 

účinnosti občanského zákoníku budou nadále existovat stavby spojené se zemí pevným 

základem jako samostatné nemovité věci, které se nestaly součástí pozemku.384 Zádrhel 

ovšem představuje vymezení dočasné stavby, které dle občanského zákoníku není součástí 

pozemku.385 Jakou má povahu tato dočasná stavba, a to zejména v případě, kdy nebude 

využito práva stavby k její konstrukci?386 Za účinnosti starého občanského zákoníku byl 

pojem dočasné stavby vykládán především v souvislosti se stavbou postavenou na pozemku, 

ke kterému měl stavebník dočasně užívací právo, a to zejména v souvislosti se stavebním 

zákonem,387 neboť jedině tento právní předpis legální definici dočasné stavby obsahuje.388 

Odpověď lze hledat v ustanovení § 498 odst. 2 občanského zákoníku, podle něhož jsou 

veškeré věci odlišné od nemovitých věcí věcmi movitými, a v již zmiňovaném ustanovení  

§ 506 odst. 1 občanského zákoníku zavádějícím výjimku ze superficiální zásady právě pro 

dočasné stavby. Pakliže nejsou dočasné stavby součástí pozemku, musí být samostatnou věcí, 

aby mohly být předmětem občanskoprávních vztahů, jelikož je však nelze subsumovat pod 

kazuistickou definici nemovité věci, musí spadat do zbytkové kategorie věcí movitých. 

Držíme-li se jazykového vyjádření normy, pak pro totožnou stavbu např. rodinného domu 

platí, že pokud bude zřízena bez časového omezení, je součástí pozemku, na němž stojí, ale 

pokud bude zřízena jako dočasná na 80 let389, bude samostatnou věcí movitou. Dostáváme se 

tak do situace, kdy je věc považována za movitou, přestože základní znak movité věci 

neplní390, poněvadž je ze své vlastní podstaty spíše věcí nemovitou.391  

                                                
383 Srovnej ustanovení § 3054 a násl. občanského zákoníku. 
384 Srovnej ustanovení § 3055 občanského zákoníku. 
385 Srovnej ustanovení 506 odst. 2 občanského zákoníku. 
386 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654): Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2014, s. 1796. ISBN 978-80-7400-529-9. 
387 Srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 7. 1999, sp. zn. 2 Cdon 240/97. 
388 Podle ustanovení § 2 odst. 3 stavebního zákona je dočasná stavba taková stavba, u které stavební úřad předem 
omezí dobu jejího trvání. 
389 Možno uvažovat např. o dřevostavbě, neboť tento druh staveb se vyznačuje menší odolností působení času 
než stavby zděné. 
390 Tímto znakem je myšlena přemístitelnost stavby z místa na místo, blíže ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK  
a Josef FIALA. Občanský zákoník: Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 1196.  
ISBN 978-80-7478-370-8.  
391 O tomto problematice těchto tzv. suparaedifikátů pojednává např. Koukal ve svém komentáři. Blíže 
LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654): Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014,  
s. 1767. ISBN 978-80-7400-529-9. 
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Pro účely definice pojmu stavba ve smyslu občanského zákoníku se tak dle mého názoru 

nabízejí tři možné přístupy. Prvním přístupem je pojetí pojmů stavba, podzemní stavba  

a dočasná stavba jako samostatných právních pojmů. Toto vymezení uvedených právních 

termínů by pak umožnilo individuální přístup k jejich definici, čímž by bylo možné odstranit 

určité výkladové potíže plynoucí z přístupu druhého i třetího. Takováto koncepce nicméně 

neodpovídá systematice ustanovení § 506 odst. 1 občanského zákoníku, podle něhož jsou 

stavby zřízené na pozemku součástí pozemku s výjimkou staveb dočasných. Ze syntaktického 

rozboru věci tudíž vyplývá, že právě dočasné stavby jsou podmnožinou staveb zřízených na 

pozemku, tudíž budou splňovat typové znaky stavby zřízené na pozemku, což svědčí  

o nesprávnosti tohoto přístupu. Dalším konceptem je chápání dočasné stavby jako zvláštního 

typu pojmu stava, přičemž podzemní stavba se samostatným účelovým určením je právním 

termínem samostatným. O relevantnosti tohoto přístupu svědčí i systematika ustanovení § 56 

odst. 1 zákona o DPH, který zařazuje mezi vybrané nemovité věci samostatně stavbu  

a podzemní stavbu se samostatným účelovým určením, neboť v opačném případě by šlo 

podzemní stavbu jednoduše zařadit pod pojem stavba. Slabinou tohoto pojetí je, jak bylo výše 

uvedeno, že vzhledem k systematice občanského zákoníku bude nutno pohlížet na dočasnou 

stavbu jako na věc movitou, přestože takové pojetí neodpovídá povaze takové věci. Hlavním 

kladem tohoto přístupu je ale možnost vyjít z definice stavby tak, jak ji vymezuje judikatura 

ke starému občanskému zákoníku. Variantou tohoto přístupu pak může být pojetí stavby jako 

generálního pojmu nadřazeného jak pojmu dočasné stavby, tak i pojmu stavba podzemní se 

samostatným účelovým určením. Poslední koncepce definice pojmu stavba dle občanského 

zákoníku je taková, že vlastně žádná obecná definice stavby dle tohoto zákoníku neexistuje  

a tento termín bude nutno vykládat vždy s ohledem na ustanovení, kterých je součástí, tudíž 

v rámci systematiky právní úpravy části občanského zákoníku nebo specifického obecného 

institutu. Tento přístup se navíc jeví vhodný s ohledem na uzákonění výkladových metod392  

a zásady stare decisis393 v oblasti soukromého práva. 

Dle mého názoru nelze jednoznačně zodpovědně určit, jaký z těchto přístupů by měl být 

aplikován, aniž by musel čelit protiargumentům, a tudíž je na místě v tomto případě 

vzpomenout na staré přísloví omnis definitio in iure periculosa est. Domnívám se, že 

                                                
392 Dle ustanovení § 2 odst. 2 občanského zákoníku nelze zákonnému ustanovení přikládat jiný význam, než jaký 
plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce. 
393 Vyjádřené v ustanovení § 13 občanského zákoníku. 
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s ohledem na proklamovanou diskontinuitu394 nové právní úpravy je nutno, aby tato nová 

legislativa dosavadní právní úpravu reflektovala tak, aby této diskontinuity mohlo být 

dosaženo. Proto se domnívám, že je na místě, aby občanský zákoník pojímal pojem stavba 

totožně jako starý občanský zákoník, přestože takovou koncepci nepovažuji za optimální. 

Optimální řešení bych viděl v totožném chápání pojmu stavba napříč právním řádem, nebo 

alespoň v jeho částech, jichž se netýká harmonizace na úrovni Evropské unie, tedy zejména 

občanským právem a právem stavebním. Hlavním důvodem je, pokud přijmeme můj závěr  

o nesprávnosti dynamického pojetí stavby ve stavebním právu, že definice stavby stavebním 

zákonem odpovídá lexikálnímu pojetí stavby jako úpravy zemního povrchu a vytvoření 

konstrukčního díla a výsledku této činnosti.395 Této skutečnosti si byl vědom již v období 

předrevolučním Nejvyšší soud, který dovodil, že ne každá stavba bude samostatnou věcí, 

„neboť výsledek stavební činnosti může vést i jen k úpravě již existující věci.“396 Za účinnosti 

starého občanského zákoníku by navíc mohlo dojít k trichotomickému rozčlenění staveb na 

stavby, které jsou spojené se zemí pevným základem a tudíž jsou samostatnými nemovitými 

věcmi, na stavby, které jsou movitými věcmi, protože se zemí pevným základem spojeny 

nejsou, a konečně na stavby, které nejsou samostatnou věcí, nýbrž součástí pozemku či jiné 

samostatné stavby. Takovýto přístup by navíc mnohem lépe odpovídal principům jednoty, 

racionality a vnitřní obsahové bezrozpornosti právního řádu, které s sebou nutně přinášejí 

požadavek na stejný pohled na srovnatelné právní instituty nehledě na to, zdali jsou upraveny 

jinými právními předpisy, nebo dokonce předpisy z jiných právních odvětví.397 Na druhé 

straně je nutno si uvědomit, že tento přístup byl bohužel v důsledku nové změny právní 

úpravy vyloučen.398 

Lze tedy shrnout, že stavbu lze dle starého občanského zákoníku vymezit jako výsledek 

stavební činnosti, který je způsobilý být věcí v právním smyslu, a tudíž musí být 

rozpoznatelná od pozemku, na němž stavba stojí, kdy je účelné pro vymezení stavební 

činnosti vyjít s obecného chápání termínu stavební činnosti, jak by tomu mělo být ve 

stavebním právu. Nelze rovněž opominout důležitý fakt, že definování stavby v občanském 

                                                
394 Srovnej např. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Hlavní zásady navrhované 
právní úpravy. In: obcanskyzakonik.cz [online]. 2014, s. 18 [cit. 24. 7. 2015]. Dostupné z 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf.  
395 Srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 5. 1988, sp. zn. 4 Cz 37/88. 
396 Tamtéž. 
397 Srovnej nález Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2010, č. j. Pl. ÚS 2/10-1. 
398 V důsledku ustanovení § 120 odst. 2 starého občanského zákoníku, dle kterého stavba není součástí pozemku, 
čímž je však bohužel myšlena jakákoliv stavba a nikoliv pouze stavba spojená se zemí pevným základem. 
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právu je zejména dílem judikatury nejvyšších soudů České republiky, tudíž je možné, že tyto 

soudy na dosavadní definici stavby setrvají. Pokud přijmeme toto pojímání i pro účely 

občanského zákoníku, předejdeme navíc výkladovým problémům, které s sebou nese 

nedůsledné systematické uspořádání norem občanského zákoníku, a to ve světle preference 

kombinace jazykového a systematického výkladu konkrétního ustanovení. Přesto se však 

domnívám, že taková definice stavby není optimální, a to z důvodu, že považuji za účelné  

a široké veřejnosti více přístupné používat právní pojmy, pokud to účel, systematika  

a jazykové vyjádření právního předpisu umožňuje, v jejich lexikálním významu totožnému 

pro co nejširší spektrum právních předpisů. 

5.1.4 Použití pojmu stavby v právní úpravě DPH 

Pojem stavba je hojně užívaným termínem i v oblasti daňového práva, ale i v této oblasti 

platí, že definici stavby v tomto právním odvětví nenalezneme, přestože se lze setkat 

například s legislativní zkratkou „zdanitelná stavba“ v právní úpravě daně z nemovitých 

věcí.399 Proto i v daňovém právu je nutno hledat odpověď na definiční obsah termínu stavba 

tak, aby mohlo být dosaženo cíle právní úpravy této daně400, čehož se totožně jako v právu 

občanském chopila judikatura. 

Nejprve je třeba poukázat na skutečnost, že se tohoto úkolu chopila zcela výhradně pro 

účely daně z nemovitých věcí.401 Stejně jako v oblasti práva soukromého, tak i pro účely 

správné aplikace daně z nemovitých věcí vyvstala otázka, jak zdaňovat stavby bez 

obvodového pláště402, a to zejména stavby s povahou zpevněné plochy.403 Dle judikatury je 

nutno si uvědomit, že zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, jak již z jeho názvu 

vyplývá, používá termíny občanského práva404, proto se konstantní judikatura přiklonila  

k užívání pojmu stavba pro účely tohoto zákona tak, jak ji definuje občanské právo405, a to 

především z důvodu termínů používaných tímto zákonem a celkové systematiky tohoto 

                                                
399 Srovnej ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o dani z nemovitých věcí. 
400 Srovnej ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. 
401 Srovnej nález Ústavního soudu ze dne 6. 2. 2007, sp. zn. I. ÚS 531/05. 
402 K této problematice blíže. KOHAJDA, Michael a Tomáš SEJKORA. Pojem nemovitá věc (nejen)  
v soukromém právu. ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE IURIDICA. 2003, roč. 59, č. 3, s. 49-57. 
ISSN 0323-0619. 
403 K této problematice např. rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 31. 7. 2002, sp. zn. 30 Ca 183/2000  
a další rozsudky tohoto senátu Krajského soudu v Brně v obdobných věcech. 
404 Srovnej usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 6. 2003, sp. zn. II. ÚS 596/01. 
405 Srovnej rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 12. 10. 2007, č. j. 4 Afs 23/2003-112 či nález 
Ústavního soudu ze dne 19. 6. 2007, č. j. II. ÚS 529/05-1. 
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právního předpisu.406 Platí zde tedy závěr Ústavního soudu, podle něhož: „nemá důvod 

zpochybňovat notorickou pravdu, že finanční právo náleží do sféry práva veřejného. Z toho 

nelze bez dalšího tvrdit, že pro právní posouzení otázek finančního práva jsou směrodatné 

pouze a výhradně normy veřejnoprávních odvětví a že normy soukromoprávní naopak 

postrádají jakoukoli relevanci.“407 

Výše uvedená koncepce může být v oblasti daňového práva sice obecně platná, ale 

aplikovat ji bude možno pouze v právní úpravě přímých daní408, a to pouze za předpokladu, že 

příslušná ustanovení nebudou výsledkem implementace harmonizačního předpisu Evropské 

unie do právního řádu České republiky, a tudíž nebudou podléhat nepřímému účinku příslušné 

směrnice Evropské unie.409 

Nepoužitelnost výše uvedené definice pojmu stavba dle české judikatury pro účely DPH 

přímo vyplývá ze směrnice o DPH, neboť v ustanovení čl. 12 odst. 2 tato směrnice budovu 

vymezuje jako jakoukoliv stavbu pevně spojenou se zemí. Z jazykového vyjádření této 

směrnice se může zdát, že pojetí stavby směrnicí o DPH odpovídá pojetí stavby spojené se 

zemí pevným základem jako nemovité věci dle starého občanského zákoníku, ale právě 

spojení budovy s pozemkem prostřednictvím základu v definici dle směrnice o DPH chybí. 

První komplikace použitelnosti této definice přitom vyplývá přímo z dikce ustanovení čl. 12 

odst. 2 směrnice o DPH, neboť touto definicí směrnice o DPH vymezuje pojem budova pro 

účely ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. a) směrnice o DPH, ovšem použitelnost této definice  

i pro ostatní ustanovení směrnice o DPH, zejména pak pro právní úpravu osvobození určitých 

plnění od DPH bez nároku na odpočet lze vyvodit z judikatury Soudního dvora Evropské 

unie.410 Na tomto místě je nutno zmínit skutečnost, že zákon o DPH termín budova 

nepoužívá, drží se terminologie v českém právu zažité a používá pojem stavba, proto pojem 

stavba v souvislostech týkajících se DPH používám promiscue i pro označení budovy, jak ji 

definuje směrnice o DPH. 
                                                

406 Srovnej např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 25. 9. 2008, č. j. 5 Afs 24/2008-63. 
407 Usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 8. 2002, sp. zn. II. ÚS 374/01. 
408 Argumentum a contrario rozsáhlé harmonizaci nepřímých daní právem EU, k základnímu přehledu 
k harmonizaci nepřímých daní poslouží článek NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace nepřímého zdanění  
v Evropské unii. Daně a právo v praxi [online]. 2005, roč. 10, č. 7, [cit. 25. 7. 2015]. ISSN 1211-7293. Dostupné 
z: http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d1504v1480-harmonizace-neprimeho-zdaneni-v-evropske-
unii/.  
409 K nepřímému účinku blíže HOLUBOVÁ, Olga. Nepřímý účinek Šesté směrnice. Daně a právo v praxi 
[online]. 2005, roč. 10, č. 10, [cit. 25. 7. 2015]. ISSN 1211-7293. Dostupné z: 
http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d1540v1516-neprimy-ucinek-seste-smernice/.  
410 Srovnej rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 15 listopadu 2012, Susanne Leichenich v Ansbert 
Peffekoven and Ingo Horeis, sp. zn. C-532/11, zveřejněný v elektronické sbírce zpráv a rozhodnutí. 
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Jak bylo naznačeno u definice nemovité věci pro právní úpravu DPH, domnívám se, že pod 

pojem stavba bude možno zařadit dle konkrétních okolností i určité výrobky, které svou 

funkcí plní funkci stavby a stavbě spojené se zemí plně konkurují.411 Již bylo zmíněno, že 

Soudní dvůr Evropské unie pod pojem nemovitá věc na základě konkrétních skutečností 

případu zařadil i hausbót provozovaný jako restaurace.412 Soudní dvůr Evropské unie v tomto 

případě pro subsumpci posuzované věci pod konkrétní termín DPH neaplikuje obecnou 

povahu této věci, nýbrž přistupuje k této subsumpci na základě konkrétní funkce a užívání 

posuzované věci413, když uvádí, že „[z]áleží tedy na konkrétní a aktuální funkci věci, a nikoli 

na jejím původním určení. Původní určení věci jí totiž nemůže zaručovat s konečnou platností 

určité zacházení s ohledem na pravidla v oblasti DPH bez ohledu na změnu skutečného 

užívání této věci.“414 

Z tohoto závěru Soudního dvora Evropské unie lze proto usuzovat, že pojímání termínu 

stavba je v oblasti DPH mnohem širší než v oblasti soukromého práva, neboť pod pojem 

stavba bude možno podřadit i určité věci, které budou svým způsobem užívání odpovídat 

způsobu užívání stavby. Zařízení v takových věcech jsou pak z hospodářského hlediska 

konkurentem obdobných zařízení umístěných ve stavbách pevně spojených se zemí415, což 

z pohledu zachování neutrality DPH vyžaduje obdobné zacházení se stavbou spojenou se 

zemí a takovou věcí. 

Rovněž se domnívám, že není možné ani přisvědčit závěrům některých z odborníků na 

problematiku osvobozených plnění od DPH, podle jejichž komentáře vždy, když směrnice  

o DPH hovoří o budově, se jedná o nemovitost ve smyslu ustanovení § 119 odst. 2 starého 

občanského zákoníku.416 Je zarážející, že tento závěr odůvodňují jednak judikaturou Soudního 

dvora Evropské unie417 a dále jazykovým zněním směrnice o DPH, přestože interpretace 

ustanovení pouze jazykovým výkladem je totožnou judikaturou značně kritizována  

a označována jako nedostatečná418. Je však evidentní, že autoři komentáře nesprávně aplikují 

                                                
411 V kapitole 3.2 této práce. 
412 Srovnej rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 15 listopadu 2012, Susanne Leichenich v Ansbert 
Peffekoven and Ingo Horeis, sp. zn. C-532/11, zveřejněný v elektronické sbírce zpráv a rozhodnutí. 
413 Tamtéž, bod 32. 
414 Tamtéž, bod 33. 
415 Tamtéž, bod 36. 
416 DRÁBOVÁ, Milena, Olga HOLUBOVÁ a Milan TOMÍČEK. Zákon o dani z přidané hodnoty: Komentář.  
5. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 415. ISBN 978-80-7478-038-7. 
417 Tamtéž, s. 415. 
418 Srovnej rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 6. října 1982, CILFIT v. Ministero della Sanità,  
C- 283/81, zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 1982, vložka 03415, bod 20. 
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závěry ze soudního rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci osvobození nájmu 

nemovitých věcí od DPH419 podle ustanovení čl. 135 odst. 1 písm. l) směrnice o DPH. 

Přestože účel osvobození nájmu nemovité věci od DPH je v judikatuře od osvobození dodání 

stavby a pozemku od DPH sice dovozován420, nelze tyto účely ztotožňovat. Vedle toho rovněž 

rozhodnutí zástupců odborné veřejnosti proklamující možnost aplikovat závěry týkající se 

jednoho samostatného druhu osvobozeného plnění od DPH na druh jiný není v tomto případě 

podloženo žádnými logickými, systematickými, natož teleologickými argumenty. Naopak ze 

systematiky směrnice o DPH jasně vyplývá, že tento právní předpis jasně rozlišuje  

a samostatně pojímá pojmy pozemek, stavba a nemovitost (resp. nemovitý majetek). Je proto 

namístě spíše odkázat na závěr Soudního dvora Evropské unie, kdy ve věci osvobození nájmu 

nemovité věci od DPH dovodil, že k definování termínu nájem na základě společných atributů 

existujících napříč právními úpravami soukromého práva členských států nemůže být pro 

účely definice nájmu směrnicí o DPH přistoupeno.421 Na tomto případě je jasně 

demonstrováno, že pojmy používané směrnicí o DPH mohou mít odlišný význam než jejich 

protějšky užívané tuzemskými právními předpisy.422 Ve světle těchto skutečností proto 

neobstojí ani názor Nejvyššího správního soudu ČR, který zastává stejné výše uvedené 

stanovisko odborné veřejnosti, že v případě, „[h]ovoří-li tedy Směrnice o budově, jedná se 

proto vždy o nemovitost ve smyslu § 119 odst. 2 obč. zákoníku., ať už mámena mysli stavbu 

uvedenou v čl. 12 Směrnice nebo stavbu uvedenou v čl. 135, který upravuje převod a nájem 

nemovitostí. Stejně je třeba vykládat i pojem stavba v rámci ZDPH, neboť zákon vlastní 

definici nemá.“423  

Z uvedeného vyplývá, že pod pojem stavba v oblasti DPH bude možno stejně jako je 

v českém stavebním právu podřadit i výrobky plnící funkci stavby. Termín stavba se ve svém 

pojímání však bude v právní úpravě DPH lišit od pojímání stavebním právem. Nelze však ani 

dojít k závěru, že by k vymezení termínu stavba mělo dojít pod vlivem české civilněprávní 

úpravy. Pokud soukromé právo neumožňuje převod entity, jež není věcí, nemůže být sice 
                                                

419 Autoři komentáře vycházejí z rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 3. července 1997, ve věci 
Commission of the European Communities v French Republic, C-60/96, zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 1997, 
vložka I-03829. 
420 Srovnej rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 4. října 2001, Stichting "Goed Wonen"  
v Staatssecretaris van Financiën, sp. zn. C-326/99, zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 2001, vložka I-06831, bod 
52. 
421 Srovnej rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 4. října 2001, Stichting "Goed Wonen"  
v Staatssecretaris van Financiën, sp. zn. C-326/99, zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 2001, vložka I-06831, bod 
48. 
422 Tamtéž, bod 47. 
423 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 1. února 2010, č. j. 5 Afs 68/2009-113. 
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fakticky ani úplatný převod této entity předmětem DPH, ale správné vymezení pojmu stavba 

pro účely DPH je důležité, neboť se neaplikuje pouze v případě posouzení daňových dopadů 

dispozice se stavbou. Z tohoto důvodu je nutno pojímat pojem stavba i jako výsledek stavební 

činnosti, jenž není způsobilý být předmětem zdanitelného plnění, a proto pod pojem stavba 

pro účely DPH lze podřadit i takové entity, na něž by však nikdy právní úprava DPH 

nedopadala. Jak je dále pojednáno v podkapitole věnované vymezení institutu právo stavby, 

bude i tzv. zhmotnělé právo stavby pro účely DPH stavbou. Pojem stavba v oblasti DPH lze 

proto vymezit jako věc, jež je výsledkem stavební činnosti424, nebo věc, která výsledkem 

stavební činnosti není, avšak svou hospodářskou funkcí a způsobem svého užívání plní 

totožné funkce jako věc, jež výsledkem stavební činnosti je, přičemž není rozhodné, zdali jsou 

tyto věci samostatnými věcmi v právním smyslu dle občanskoprávní úpravy členského státu. 

5.2 Vymezení pojmu právo stavby pro účely DPH 

Právním institutem občanského zákoníku značně zasahujícím do stávající koncepce 

věcných práv je institut práva stavby.425 Právo stavby není nikterak novým institutem426, 

užívaným pouze v české právní úpravě, ba naopak se jedná o institut velmi rozšířený. Právní 

úpravu práva stavby tak můžeme nalézt přímo v občanskoprávních kodexech, příkladem 

může být kodex švýcarský nebo nizozemský427, nebo je tomuto institutu věnován vlastní 

právní předpis jako v Belgii428, nebo dokonce není positivně-právně zakotven, ale dovozuje 

jej právní teorie jako ve Francii.429 Tento institut překonává již zmiňovanou nedostatečnost 

superficiální zásady v její ryzí podobě neodpovídající požadavkům moderní společnosti430,  

a to umožněním zatížení pozemku věcným právem jiné osoby zřídit na pozemku nebo pod 

jeho povrchem stavbu.431 

                                                
424 Jedná se o zjednodušený opis vyjádření „výsledek stavební činnosti, který je způsobilý být předmětem plnění 
povahy zdanitelného plnění nebo plnění osvobozeného od DPH“. 
425 V občanském zákoníku upraven v ustanovení § 1240 a násl. 
426 Jeho genezi lze spatřovat již v době římské. 
427 Srovnej např. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k § 1240 až 1249. In: 
obcanskyzakonik.cz [online]. 2014, s. 324 - 325 [cit. 26. 7. 2015]. Dostupné z 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf. 
428 Belgian Law on Building Rights of 1824. 
429 BOULY, Sofie, Bram AKKERMANS (ed.) a Eveline RAMAEKERS. Property Law Perspectives. 
Cambridge: Intersentia Publishing, 2012, s. 39. ISBN 978-1-78068-093-4. 
430 BOULY, Sofie, Bram AKKERMANS (ed.) a Eveline RAMAEKERS. Property Law Perspectives. 
Cambridge: Intersentia Publishing, 2012, s. 40. ISBN 978-1-78068-093-4. 
431 Srovnej ustanovení § 1240 odst. 1 občanského zákoníku. 
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Konstrukce práva stavby dle občanského zákoníku je koncipována jako časově omezené432 

věcné právo s povahou nemovité věci433, na jehož základě je možno nově zřídit stavbu na 

pozemku ve vlastnictví osoby odlišné od stavebníka, nebo již zřízenou stavbu převzít434, tudíž 

lze rozlišovat tzv. nehmotné právo stavby a tzv. zhmotnělé právo stavby.435 

Zákon o DPH rovněž i tento institut explicitně uvádí jako druh vybrané nemovité věci436, 

je však nutno posoudit, zdali opravdu je možno v harmonizované oblasti DPH vyjít 

z pojímání práva stavby českým občanským právem. Je nepochybné, že právo stavby je 

možno považovat pro účely DPH za hmotný majetek.437 Je namístě využít již v této práci 

nabídnuté závěry týkající se definice nemovité věci v oblasti DPH z kapitoly 3.2 této práce, 

podle níž se za nemovitou věc pro účely DPH mimo jiné rozumí i věcná práva k části 

zemského povrchu neboli pozemku, pokud je členský stát Evropské unie považuje za 

nemovitou věc. Úplatné zřízení práva stavby tak v oblasti DPH bude mít povahu dodání 

zboží.438 Právo stavby vymezené občanským zákoník tak do této definice spadá, proto se 

považuje za nemovitou věc i pro právní úpravu DPH. Tento závěr je platný, jak níže nastíním, 

pouze pro tzv. nehmotné právo stavby. 

Jaká je tedy povaha tzv. zhmotnělého práva stavby? Dle českého občanského práva 

v důsledku superficiální zásady ale samostatně stavbu dodat nelze, postavenou stavbu lze však 

umožnit mít na cizím pozemku dle práva stavby. Pokud je tedy zřízení práva stavby dodáním 

zboží, je třeba vzít v potaz, že u zřízení tzv. zhmotnělého práva stavby dochází na základě 

ustanovení § 1242 občanského zákoníku rovněž k dodání i stavby jako součásti práva stavby. 

Pakliže nemá být osvobozena pouze nová výstavba, pročež se osvobozuje dodání „starých“ 

staveb a pozemků k nim přiléhajících, přiznáním statusu samostatné zdanitelného plnění 

zhmotnělému právu stavby bychom docílili stavu, kdy by s právem stavby byla ve smyslu 

právní úpravy DPH dodávána i „stará“ stavba, avšak v důsledku přiznání statusu 

samostatného zdanitelného plnění tomuto zhmotnělému právu stavby věci i v oblasti DPH 

                                                
432 Srovnej § 1244 občanského zákoníku. 
433 Srovnej ustanovení § 1242 občanského zákoníku. 
434 SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva: Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013,  
s. 893. ISBN 978-80-7400-529-9. 
435 Srovnej Informace Generálního finančního ředitelství k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 
2015, č.j.: 6717/15/7000-20116-101206. In: Financnisprava.cz [online]. Praha, 2015, s. 14 - 15 [cit. 17. 7. 2015]. 
Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2015-07-13-Informace-nemovitosti-
2015.pdf. 
436 V ustanovení § 56 odst. 1 písm. b) zákona o DPH. 
437 Srovnej článek 15 odst. 2 písm. a) a b) směrnice o DPH. 
438 Srovnej ustanovení čl. 14 odst. 1 směrnice o DPH. 
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bychom v rozporu s účelem konstrukce unijně harmonizovaného systému DPH museli na 

dodání zhmotnělého práva stavby hledět jako na neosvobozené plnění podléhající DPH. 

Z tohoto důvodu se proto domnívám, že na zřízení zhmotnělého práva stavby je třeba 

v oblasti DPH hledět jako na dodání stavby, přičemž lze upozornit, že i v případě dodání 

stavby a pozemku zastavěného touto stavbou, je právě stavba prioritní entitou, od níž se odvíjí 

osvobození nebo podrobení konkrétního plnění dani.439 

Lze tedy shrnout, že pojetí tzv. nehmotného práva stavby v občanském zákoníku zcela 

odpovídá požadavkům právní úpravy DPH, aby toto právo mohlo být i pro účely DPH 

považováno za samostatnou nemovitou věc, jejíž dodání je zdanitelným plněním. V případě 

tzv. zhmotnělého práva stavby se však domnívám, že pod vlivem historického výkladu, 

systematické koncepce nakládání s určitými typy nemovitých věcí dle legislativy věnované 

DPH a ve snaze dostát rationi legis směrnice o DPH je nutno na tento typ práva stavby 

pohlížet pro účely DPH jako na budovu ve smyslu ustanovení čl. 12 odst. 1 směrnice o DPH. 

Není totiž žádnou výjimkou, že v oblasti DPH mají pojmy užívané unijním právem zcela jiný 

obsah než zejména v právních úpravách občanského práva členských států.440 

5.3 Vymezení pojmu podzemní stavba se samostatným účelovým určením pro 

účely DPH 

Další věc, které občanský zákoník přiznává status věci nemovité a kterou zákon o DPH 

zařazuje mezi vybrané nemovité věci, je podzemní stavba se samostatným účelovým 

určením.441 Na první pohled je patrné, že občanský zákoník přiznává podzemní stavbě režim 

odlišný od nadzemní stavby, a to přiznáním statusu samostatné nemovité věci, která není 

součástí pozemku.442 Přestože podle některých odborníků zaměřujících se na problematiku 

občanského práva není důvodu, aby tomuto přístupu zákonodárce byla věnována přílišná 

pozornost443, lze v odborné literatuře nalézt i uspokojivá vysvětlení této dvojatosti režimu 

                                                
439 Srovnej ustanovení čl. 12 odst. 1 směrnice o DPH. 
440 Srovnej rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 4. října 2001, Stichting "Goed Wonen"  
v Staatssecretaris van Financiën, sp. zn. C-326/99, zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 2001, vložka I-06831, bod 
47. 
441 Srovnej ustanovení § 498 odst. 1 občanského zákoníku a ustanovení § 56 odst. 1 zákona o DPH. 
442 A contrario ustanovení § 506 odst. 2 občanského zákoníku. 
443 Např. Koukal se k této problematice vyjadřuje pouze na dvou řádcích komentáře k obecné části občanského 
zákoníku, viz. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654): Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2014, s. 1765. ISBN 978-80-7400-529-9. 
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nadzemní a podzemní stavby444, podle kterých vzhledem k hospodářské jednotě nadzemní 

stavby a pozemku, lze stavbou zastavený pozemek používat pouze prostřednictvím užívání 

stavby na takovém pozemku zřízené. Naopak u podzemních staveb si lze lehko představit 

situaci, kdy vlastníkem podzemní stavby je osoba odlišná od vlastníka pozemku, přesto však 

výkon vlastnických práv k podzemní stavbě a pozemku nebudou v kolizi, neboť právě při 

výkonu vlastnického práva k pozemku je tento výkon vlastnického práva z velké míry 

zaměřen pouze na využívání povrchu pozemku.445 Z tohoto důvodu pokud bude účelové 

určení podzemní stavby skutečně samostatné, bude samostatnou nemovitou věcí.446 

Problematika podzemních staveb jako samostatných věcí však není pro české právo 

žádnou novinkou, neboť i za účinnosti starého občanského zákoníku se jí věnoval ve své 

judikatuře Nejvyšší soud ČR. Tento soud vyšel ze své konstantní judikatury týkající se 

institutu stavby, podle kterého je pro označení podzemní stavba se samostatným účelovým 

určením rozhodující, že se musí „ jednat o stavbu, s níž může být samostatně nakládáno, aniž 

by současně bylo nakládáno s pozemkem, pod jehož povrchem je stavba umístěna“.447 Pro 

posouzení samostatnosti účelového určení je přitom třeba posoudit, zdali lze takovou 

podzemní stavbu považovat za samostatný předmět práv a povinností, a to především 

s ohledem na zvyklosti právního styku, stavební povolení448, nebo skutečnost, zdali je možno 

vymezit, kde končí pozemek a kde začíná stavba.449  

Konkrétním příkladem z rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR je pak posouzení, zda  

a za jakých podmínek stavba sklepu umístněná pod cizím pozemkem může být samostatnou 

nemovitou věcí dle starého občanského zákoníku.450 Primární úvahy tohoto soudu se nejprve 

zaměřovaly na skutečnost, že starý občanský zákoník výslovně nestanovuje, aby nemovitou 

věcí mohla být pouze stavba nadzemní, proto sklep, jenž není umístěn v domě jako jeho 

součást, může být samostatnou věcí nemovitou.451 Jak však v dalším ze svých rozhodnutí 

                                                
444 Např. MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník - velký komentář: Svazek III. § 419-654. 1. vyd. 
Praha: Leges, 2014, s. 269 - 271. ISBN 978-80-87576-73-1. 
445 Tamtéž, s. 269. 
446 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné: Díl 1. Vyd. 1. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 375. ISBN 978-80-7478-325-8. 
447 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2002 sp. zn. 22 Cdo 539/2001. 
448 KOHAJDA, Michael a Tomáš SEJKORA. Pojem nemovitá věc (nejen) v soukromém právu. ACTA 
UNIVERSITATIS CAROLINAE IURIDICA. 2003, roč. 59, č. 3, s. 51. ISSN 0323-0619. 
449 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 8. 2003 sp. zn. 22 Cdo 1221/2002. 
450 Např. MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník - velký komentář: Svazek III. § 419-654. 1. vyd. 
Praha: Leges, 2014, s. 269. ISBN 978-80-87576-73-1. 
451 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 5. 2006 sp. zn. 22 Cdo 911/2005. 
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Nejvyšší soud ČR upozorňuje, musí se taková stavba vždy podrobit individuálnímu 

posouzení, přičemž pro toto posouzení je rozhodující faktické užívání, které nevyžaduje 

existenci žádného výslovného "rozhodnutí".452 Nejvyšší soud ČR tak nepřímo navazuje na 

prvorepublikové závěry tehdejšího nejvyššího soudu, podle nichž sklep pod cizím pozemkem 

je samostatným předmětem právního a knihovního obchodu a tedy samostatnou věcí.453 Dle 

mého názoru proto není důvodné, aby se kritéria pro posuzování povahy podzemní stavby 

jako samostatné nemovité věci podle občanského zákoníku lišila.454  

Odborná veřejnost se rovněž terminus technicus podzemní stavba se samostatným 

účelovým určením snaží definovat prostřednictvím jednotlivých předpokladů, jež je nutno 

kumulativně naplnit, a to že:455 

a) se jedná o stavbu ve smyslu soukromého práva; 

b) u takové stavby existuje samostatné účelové určení a 

c) jde o stavbu podzemní. 

Musí se tedy jednat o stavbu jako výsledek stavební činnosti, který je způsobilý být věcí 

v právním smyslu, rozpoznatelný od pozemku, na němž stavba stojí. Nadto se však vyžaduje, 

aby taková podzemní stavba nebyla stavebně-technicky nebo funkčně spojitá se stavbou 

nadzemní, přičemž takovou spojitost je nutno posuzovat objektivně, kdy pouze podpůrnou 

roli při tomto posuzování může hrát subjektivní odlišná vůle uživatele nebo vlastníka takové 

věci.456 Požadavek umístění v podzemí však není absolutní, neboť z povahy věci je často 

nutné, aby k plnění samostatného účelu podzemní stavby byl umožněn k této stavbě 

přístup457, což odborníci na soukromé právo demonstrují na příkladu vinného sklepu či 

metra.458 V zásadě tedy platí, že se pro vymezení termínu podzemní stavba se samostatným 

účelovým určením vedle specifických kritérií samostatné účelovosti podzemní stavby  

a umístění této stavby v podzemí použijí stejná kritéria jako pro vymezení stavby. Lze tedy 

shrnout, že podzemní stavba se samostatným účelovým určením je zvláštním druhem stavby. 

                                                
452 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 5. 2013 sp. zn. 22 Cdo 3851/2012. 
453 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 6. 2. 1923 sp. zn. RV I 813/22. Sb. 2245. 
454 KOHAJDA, Michael a Tomáš SEJKORA. Pojem nemovitá věc (nejen) v soukromém právu. ACTA 
UNIVERSITATIS CAROLINAE IURIDICA. 2003, roč. 59, č. 3, s. 52. ISSN 0323-0619. 
455 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník - velký komentář: Svazek III. § 419-654. 1. vyd. Praha: 
Leges, 2014, s. 270. ISBN 978-80-87576-73-1. 
456 Tamtéž, s. 271. 
457 Tamtéž, s. 270. 
458 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné: Díl 1. Vyd. 1. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 375. ISBN 978-80-7478-325-8. 
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Z výše uvedeného vyplývají i konsekvence pro zákon o DPH. Jak již bylo uvedeno, pojem 

stavba pro účely DPH je pojmem se samostatným obsahem, který je širšího významu, než jak 

je tento pojem používán v českém soukromém právu. Již výše bylo upozorněno, že právní 

úprava DPH přiznává při právní dispozici se stavbou tomuto institutu relativně nezávislé 

postavení na pozemku, na němž je tato stavba umístěna. Dle mého názoru by problémy 

neměly nastat ani při subsumci tohoto termínu pod pojem budova, jenž je dle ustanovení čl. 

12 odst. 2 směrnice o DPH definován jako jakákoliv stavba spojená se zemí pevným 

základem, neboť jak vyplývá z jiných než českých jazykových znění směrnice o DPH, mnohé 

členské státy pro definování pojmu budova nevyžadují její spojení se zemí základem, nýbrž 

stačí pouhé spojení se zemí.  

5.4 Vymezení pojmu inženýrská síť pro účely DPH 

V pořadí již pátou vybranou nemovitou věcí je dle ustanovení § 56 odst. 1 písm. e) zákona 

o DPH inženýrská síť. Důvod uvedení inženýrských sítí v tomto výčtu lze s odkazem na 

důvodovou zprávu k zákonnému opatření Senátu č. 344/2013 Sb., změně daňových zákonů  

v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů459, spatřovat 

v ustanovení § 509 občanského zákoníku stanovícím, že inženýrské sítě nejsou součástí 

pozemku, proto nejprve následuje krátký exkurz do soukromoprávního pojetí inženýrské sítě. 

Pojímání inženýrské sítě jako součásti věci nebo samostatné věci přitom v posledních dvou 

dekádách prošlo značným vývojem. Judikatura nejvyšších soudů ČR z počátku 90. let 

minulého století totiž s ohledem na vymezení součásti věci dle § 120 odst. 1 starého 

občanského zákoníku považovala rozličné množství inženýrských sítí460, např. i vodovodní  

a kanalizační přípojky461, za součást pozemku.462 Tento přístup k inženýrským sítím však 

vydržel pouze do konce roku 2001, kdy nabyl účinnosti zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu, stanovující, že vodovodní a kanalizační přípojky jsou 

                                                
459 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 344/2013 Sb., změně daňových zákonů v souvislosti  
s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, k novelizačnímu bodu 190, části páté – změna 
zákona o dani z přidané hodnoty. In: Senat.cz [online]. 2013, s. 463 [cit. 22. 8. 2015]. Dostupné z  
http://senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/70004/58797. 
460 Je namístě však zdůraznit, že Nejvyšší správní soud nepovažoval za součást pozemku nebo stavby každou 
inženýrskou síť. Např. v případě transformátoru spojeného se stavbou prostřednictvím rozvodové sítě dle 
rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 4. 2000, sp. zn. 22 Cdo 2548/98, se musí jednat o samostatnou věc, 
neboť hospodářsky slouží vícero objektům.  
461 Srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 1990, sp. zn. 3 Cz 3/90. 
462 Srovnej nález Ústavního soudu ze dne 24. 5. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 16/93. 
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samostatnou věcí463, přičemž tento právní předpis se rovněž zabýval i určením vlastnického 

práva k těmto typům přípojek. Nutné změny proto vzápětí doznala i judikatura Nejvyššího 

soudu ČR. Tento soud nejprve na základě účinného práva potvrdil status samostatné věci 

kanalizačním a vodovodním přípojkám464, následně takový status přiznal i dalším 

vodárenským objektům, když stanovil, že: „vodovodní řad je samostatnou stavbou ve smyslu 

občanského práva a samostatnými stavbami jsou i vodárenské objekty. Proto samotná 

okolnost, že na vodovodní řad jsou připojeny vodárenské objekty, nečiní z těchto věcí věc 

jedinou v právním režimu hlavní věci a její součásti potud, že vodovodní řad by představoval 

věc hlavní a vodárenské objekty jeho součást, a to bez ohledu na funkční propojenost.“465 

Oproti předešlé soukromoprávní úpravě je tedy občanským zákoníkem již pro veškeré typy 

inženýrských sítí jasně stanoveno, že součástí pozemku nejsou. 

Co se však v oblasti soukromého práva rozumí inženýrskou sítí nelze s ohledem na 

současný stav poznání jednoznačně stanovit. Nalezení správného obsahu tohoto termínu 

ztěžuje skutečnost, že se jedná o nový positivně právně nedefinovaný institut soukromého 

práva466, při jehož vymezení se značně rozchází i odborná veřejnost.467 Zpravidla tak bude 

nutno v konkrétním případě při podřazení určitého zařízení pod pojem inženýrské sítě 

přihlédnout zejména k samotnému jazykovému vyjádření ustanovení § 509 občanského 

zákoníku obsahujícímu demonstrativní výčet typů inženýrských sítí468, ke stavebně právnímu 

pojetí takového zařízení469, ale subsidiárně také k vymezení inženýrských sítí jakožto 

technického termínu470, např. v technických normách. 

Pro účely právní úpravy DPH je však nezbytné odpovědět otázku, zdali inženýrská síť 

bude věcí movitou nebo nemovitou. Abychom mohli inženýrskou síť považovat za nemovitou 

věc, bude taková inženýrská síť muset splňovat požadavky stanovené § 498 odst. 1 
                                                

463 Srovnej ustanovení § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 
464 Srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 11. 2003, sp. zn. 22 Cdo 1308/2003. 
465 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 12. 2009, sp. zn. 22 Cdo 944/2007. 
466 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník - velký komentář: Svazek III. § 419-654. 1. vyd. Praha: 
Leges, 2014, s. 345. ISBN 978-80-87576-73-1. 
467 Srovnej ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář: Svazek 1. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 1202. ISBN 978-80-7478-370-8.; LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. 
Obecná část (§1-654): Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1803. ISBN 978-80-7400-529-9.;  
a MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník - velký komentář: Svazek III. § 419-654. 1. vyd. Praha: 
Leges, 2014, s. 345. ISBN 978-80-87576-73-1. 
468 Občanský zákoník mezi inženýrské sítě řadí zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení. 
469 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654): Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2014, s. 1803. ISBN 978-80-7400-529-9. 
470 MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník - velký komentář: Svazek III. § 419-654. 1. vyd. Praha: 
Leges, 2014, s. 344-345. ISBN 978-80-87576-73-1. 
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občanského zákoníku, proto nemovitou věcí bude pouze v případě, pokud bude buďto 

podzemní stavbou se samostatným účelovým určením, nebo stanoví-li jiný právní předpis 

odlišný od občanského zákoníku471, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou 

věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty.472 Lze tedy shrnout, že v praxi se bude 

moci setkat se čtyřmi typy inženýrských sítí, a to s povahou: 

a) věci movité;473 

b) věci nemovité v důsledku jejich zřízení jako podzemní stavby se samostatným 

účelovým určením; 

c) věci nemovité v důsledku, že o nich právní předpis odlišný od občanského zákoníku 

stanoví, že nejsou součástí pozemku, a nelze je přenést z místa na místo bez porušení 

jejich podstaty; 

d) věci nemovité v důsledku kumulativního splnění požadavků ad b) a ad c). 

Má-li však být od DPH za určitých podmínek osvobozeno pouze dodání stavby  

a nestavebního pozemku474, je evidentní, že při zařazení inženýrských sítí mezi vybrané 

nemovité věci pro účely osvobození dle ustanovení § 56 zákona o DPH zákonodárce pochybil 

způsobem, že uvedl českou právní úpravu do rozporu s unijním právem, neboť osvobození 

dodání inženýrské sítí jiné povahy než stavby je nemyslitelné a nerespektuje ustanovení 

článku 135 odst. 1 písm. j) směrnice o DPH. Lze tedy opětovně poukázat na závěr  

o nadbytečnosti výslovného uvedení inženýrské sítě mezi vybrané nemovité věci dle 

ustanovení § 56 odst. 1 zákona o DPH, neboť dodání inženýrské sítě bude osvobozeno pouze 

v případě, pokud bude budovou ve smyslu unijní úpravy DPH. Explicitním zařazením 

inženýrské sítě mezi vybrané nemovité věci tak zákonodárce vnesl mezi daňové subjekty, ale 

i správu daní475, právní nejistotu, neboť s ohledem na úmysl zákonodárce přizpůsobit českou 

                                                
471 Takovým právním předpisem je například již zmiňovaný zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu. 
472 KOHAJDA, Michael a Tomáš SEJKORA. Pojem nemovitá věc (nejen) v soukromém právu. ACTA 
UNIVERSITATIS CAROLINAE IURIDICA. 2003, roč. 59, č. 3, s. 56. ISSN 0323-0619. 
473 Jako příklad bych uvedl umístění zařízení pracujícího na využívání radiových vln (např. na frekvenci 2400 
MHz nebo 5 GHz, jež jsou užívána pro internetové připojení) a rozvodu tímto zařízením zpracovaných datových 
toků do cílových zařízení. 
474 Dle ustanovení článku 135 odst. 1 písm. j) a k) směrnice o DPH. 
475 O tomto závěru svědčí netečnost GFŘ k této problematice ve své informaci k uplatňování zákona o DPH  
u nemovitých věcí po 1. 1. 2015, přestože se tento orgán finanční správy snaž věnovat dílčím palčivým otázkám 
týkajících se této problematiky. Informace Generálního finančního ředitelství k uplatňování zákona o DPH  
u nemovitých věcí po 1. 1. 2015, č.j.: 6717/15/7000-20116-101206. In: Financnisprava.cz [online]. Praha, 2015, 
s. 13 [cit. 17. 7. 2015]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2015-07-13-
Informace-nemovitosti-2015.pdf. 
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právní úpravu DPH rekodifikaci soukromého práva476, je nutno pojem inženýrské sítě dle 

ustanovení § 56 odst. 1 písm. e) zákona o DPH vykládat za využití eurokonformního výkladu 

a teleologické redukce, což neodpovídá jazykovému vyjádření tohoto ustanovení. Aby byly 

požadavky unijní legislativy naplněny, je nutno vykládat inženýrskou síť477 pro účely DPH 

pouze jako stavbu inženýrské sítě. Tyto závěry lze pak demonstrovat na belgickém příkladu, 

kdy podle belgických autorit může být vysílač mobilní sítě budovou ve smyslu směrnice  

o DPH v případě, kdy bude umístěn ve formě stožáru například na louce, avšak pokud bude 

připevněn několika šrouby ke špici kostelní věže, bude se jednat o věc movitou, která není 

budovou ve smyslu směrnice o DPH.478 

5.5 Vymezení pojmu jednotka pro účely DPH 

Poslední typem vybrané nemovité věci je dle ustanovení § 56 odst. 1 písm. f) zákona  

o DPH jednotka. Je evidentní, že i v tomto případě se zákonodárce snažil sjednotit pojmosloví 

s občanským zákoníkem. 

Jak již bylo uvedeno, požadavky současného technického i společenského vývoje považují 

superficiální zásadu za překonanou a vyžadují, aby i právo odráželo požadavky společensko-

technického pokroku, zejména na mnohonásobné užívání prostoru, na což právo reagovalo 

vznikem různých pojetí institutu vlastnictví reálné části staveb označovaného v zahraniční 

literatuře jako condominium479, v českém právním prostředí jako bytové vlastnictví.  

Občanský zákoník opouští dosavadní vymezení jednotky prostřednictvím bytu nebo 

nebytového prostoru nebo rozestavěného bytu nebo rozestavěného bytového prostoru jako 

vymezené části podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů480, a nyní nově stanovuje, že 

jedním z druhů nemovité věci je jednotka, která je zákonným souhrnným označením pro byt 

jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně 

                                                
476 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 344/2013 Sb., změně daňových zákonů v souvislosti  
s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, k novelizačnímu bodu 190, části páté – změna 
zákona o dani z přidané hodnoty. In: Senat.cz [online]. 2013, s. 463 [cit. 22. 8. 2015]. Dostupné z 
http://senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/70004/58797. 
477 Ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 písm. e) zákona o DPH. 
478 AMAND, Christian, Schellmann GOTTFRIED a Rob VERMEULEN. Immovable Property and VAT – 
Lessons from Past Experience. International VAT monitor. 2005, roč. 16, č. 5, s. 326. ISSN 0925-0832. 
479 BOULY, Sofie, Bram AKKERMANS (ed.) a Eveline RAMAEKERS. Property Law Perspectives. 
Cambridge: Intersentia Publishing, 2012, s. 23 a násl. ISBN 978-1-78068-093-4. 
480 Dle ustanovení § 2 písm. h) tohoto zákona. 
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spojených a neoddělitelných481, kdy toto vymezení má odrážet skutečnost, že „byt (nebytový 

prostor nebo soubor bytů a nebytových prostorů) a spoluvlastnický podíl na společných 

částech nemovité věci (domu a zastavěnému pozemku) tvoří neoddělitelné součásti jednoho 

celku, jednoho vlastnického objektu s vlastností nemovité věci.“482 Jednotka je tedy hlavně 

abstraktní předmět právních vztahů, který je samostatnou věcí v právním smyslu, reálně 

zahrnující několik vlastnických objektů, jimiž je podíl na nemovité věci a prostorově 

vymezená část domu,483 jenž někteří autoři analogicky přirovnávají k dohodě o výkonu 

spoluvlastnických práv s věcně-právními účinky.484  

Nelze však opomíjet skutečnost, že ve vymezení jednotky bude ještě poměrně dlouho dobu 

panovat dichotomie, a to z důvodu přechodného ustanovení obsaženého v ustanovení § 3063 

občanského zákoníku. V rámci s rekodifikací soukromého práva související úpravy daňových 

předpisů však zákonodárce na tuto skutečnost pamatoval a pro účely DPH výslovně stanovil, 

že se ustanovení zákona o DPH obdobně použijí i na jednotku vymezenou podle zákona  

č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, spolu se s ní spojeným podílem na společných částech 

domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto 

pozemku.485 

Při posouzení použitelnosti vymezení jednotky dle soukromého práva pro účely 

osvobození dodání pozemku a stavby dle zákona o DPH je nutno věnovat primárně pozornost 

skutečnosti, že jednotkou se dle občanského práva rozumí byt jako prostorově oddělené část 

domu. S ohledem na tuto část definice jednotky tak bude možno považovat jednotku jako část 

budovy ve smyslu ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. a) směrnice o DPH, neboť dle mého názoru 

vzhledem k dříve nastíněnému pojetí pojmu budova v právní úpravě DPH, termín dům 

použitý občanským zákoníkem odpovídá termínu budova použitému v ustanovení čl. 12 odst. 

1 písm. a) směrnice o DPH.  

  

                                                
481 Podle ustanovení § 1159 občanského zákoníku. 
482 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k ustanovení § 1159. In: obcanskyzakonik.cz 
[online]. 2012, s. 303 [cit. 22. 8. 2015]. Dostupné z http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-
zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf. 
483 Bližší přiblížení způsobu vymezení jednotky a dalších občanskoprávních aspektů tohoto institut však dále již 
nebudu analyzovat, neboť pro účely této práce bych tak činil nadbytečnou odbočku od tématu. 
484 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474): Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2013, s. 687. ISBN 978-80-7400-529-9. 
485 Dle ustanovení § 4b odst. 3 zákona o DPH. 
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6 Osvobození dodání dalších vybraných nemovitých věcí od DPH 

S účinností od 1. 1. 2014 dodání vybrané nemovité věci představuje dodání zboží ve 

smyslu převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník.486 Dodání nemovité věci se přitom 

může řídit různými režimy, kdy jednak může být osvobozeno od DPH za podmínek níže 

uvedených, nebo se může jednat o zdanitelné plnění, u kterého se uplatňuje základní sazba 

daně, nejedná-li se např. o dodání stavby pro sociální bydlení, kdy se uplatňuje první snížená 

sazba.487 

Legislativní zakotvení hlavní normy pro osvobození dodání vybraných nemovitých věcí od 

DPH v zákoně o DPH představuje ustanovení § 56 odst. 3 tohoto zákona. Jazykové vyjádření 

tohoto ustanovení přitom jasně vyjadřuje, že pro osvobození dodání určitých nemovitých věcí 

od DPH zákonodárce rozlišuje mezi dodáním pozemku a zbývajících vybraných nemovitých 

věcí, pro jejichž osvobození dodání od DPH se použijí jednotná kritéria odlišná od zvláštních 

kritérií pro osvobození dodání pozemku od DPH. Z tohoto důvodu v této části práce budou 

vymezena obecná společná východiska pro osvobození dodání těchto zbývajících vybraných 

nemovitých věcí, kdy následně budou uvedena specifika osvobození dodání jednotlivých typů 

vybraných nemovitých věcí.  

Již na první pohled při komparaci jazykového vyjádření norem vztahujících se 

k osvobození dodání vybraných nemovitých věcí od DPH obsažených směrnicí o DPH488  

a zákonem o DPH489 je zřejmé, že pojmoslovný přístup českého a unijního zákonodárce se 

značně odlišuje. Zatímco unijní zákonodárce výslovně předpokládá pouze osvobození dodání 

pozemků a budov, český zákonodárce volí přístup odlišný a osvobozuje dodání vybraných 

nemovitých věcí, z čehož, jak bylo analyzováno v předešlé kapitole, vyvstávají pro recipienty 

práva otázky týkající se vymezení jednotlivých vybraných nemovitých věcí. Pakliže však 

recipient práva zdárně dospěje ke správnému výkladu jednotlivé vybrané nemovité věci, která 

až na výjimky není pozemkem, přistupuje k aplikaci jednotných pravidel pro posouzení, zdali 

se dodání takové vybrané nemovité věci považuje za plnění osvobozené od DPH bez nároku 

na odpočet. 

                                                
486 Dle ustanovení § 13 odst. 1 zákona o DPH. 
487 NIRGIN, Jiří. Prodej a pronájem nemovitostí z hlediska DPH. Daňová a hospodářská kartotéka. 2012, roč. 
20, č. 12, s. 20. ISSN 1210-6739. 
488 Jedná se zejména o ustanovení čl. 135 odst. 1 písm. j) a čl. 12 směrnice o DPH. 
489 Jedná se zejména o ustanovení § 56 zákona o DPH. 
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Jak již bylo předestřeno, vzor a právní rámec pro osvobození dodání vybraných 

nemovitých věcí od DPH, které až na výjimku pozemku přiléhajícího k budově nejsou 

pozemkem, dle zákona o DPH je ustanovení čl. 135 odst. 1 písm. j) směrnice o DPH, podle 

něhož je od DPH osvobozeno dodání budovy nebo její části a pozemku k ní přiléhajícího, 

kromě těch, jež jsou uvedeny v čl. 12 odst. 1 písm. a) směrnice o DPH. Podle tohoto 

ustanovení směrnice o DPH se pak jedná o dodání budovy nebo její části před jejím prvním 

obydlením a pozemku k ní přiléhajícího, kdy členské státy mohou pro posouzení této 

transakce stanovit odlišná kritéria než je první obydlení, a to např. dobu uplynulou ode dne 

dokončení budovy do dne prvního dodání nebo dobu uplynulou ode dne prvního obydlení do 

dne následujícího dodání, avšak pouze pokud tyto doby nepřekračují v prvním případě dobu 

pěti let a v druhém dobu dvou let.490 Toto ustanovení tak nevylučuje, aby byla zvolena kritéria 

odlišná, jejichž podrobnější úpravu aplikace směrnice nepředvídá491, avšak i v takovém 

případě je dle mého názoru nutno dbát účelu osvobození dodání nezastavěného pozemku, a to 

zdanit pouze novou výstavbu.492 

Dle ustanovení § 56 odst. 3 zákona o DPH je osvobozeno dodání veškerých vybraných 

nemovitých věcí neuvedených v odst. 1 téhož ustanovení od DPH po uplynutí 5 let od vydání 

prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby, a to  

k tomu dni, který nastane dříve. Z uvedeného přitom vyplývá, že český zákonodárce využil 

možnost vyjmout dodání stavby a pozemku k ní přilehajícího z osvobození od DPH 

v závislosti právě na jiných kritériích než je první obydlení stavby, přičemž z porovnání 

s právní úpravou § 56 zákona o DPH účinnou do 31. 12. 2012 je zřejmá tendence českého 

zákonodárce prodlužovat dobu, před jejímž uplynutím se na dodání vybrané nemovité věci 

nevztahuje osvobození.493 

Z porovnání ustanovení čl. 12 odst. 3 směrnice o DPH a ustanovení § 56 odst. 3 zákona  

o DPH je přitom patrný rozpor české právní úpravy s úpravou unijní, kdy český zákonodárce 

nerespektoval hraniční lhůty pro osvobození dodání budovy a pozemku k ní přiléhajícího. Je 

zřejmé, že zejména ve světle ustanovení § 119 stavebního zákona, podle kterého stavbu 

vyžadující ohlášení stavby stavebnímu úřadu nebo vydání stavebního povolení je možné 

                                                
490 Srovnej ustanovení čl. 12 odst. 2 směrnice o DPH. 
491 DRÁBOVÁ, Milena, Olga HOLUBOVÁ a Milan TOMÍČEK. Zákon o dani z přidané hodnoty: Komentář.  
5. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 416 . ISBN 978-80-7478-038-7. 
492 Blíže subkapitola 2.2 této práce. 
493 BENDA, Václav. Změny v osvobození od DPH v roce 2013. Daňová a hospodářská kartotéka. 2013, roč. 21, 
č. 10, s. 17. ISSN 1210-6739. 
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započít užívat po vydání kolaudačního rozhodnutí nebo oznámení stavebnímu úřadu494, bude 

požadavek nejvyšší přípustné doby pro vyjmutí dodání stavby a přiléhajícího pozemku 

z osvobození od DPH zachován pouze v případě, pokud bude užívání stavby oznámeno 

stavebnímu úřadu nebo bude vydán na užívání stavby kolaudační souhlas ve stejný den, kdy 

byla dokončena stavba, a pokud se zároveň jedná o první dodání stavby. V případě aplikace 

pětileté doby od započetí prvního užívání stavby dle § 56 odst. 3 zákona o DPH je rozpor se 

směrnicí o DPH ještě zřetelnější, neboť doba stanovená zákonem o DPH o 3 roky převyšuje 

dvouletou dobu stanovenou směrnicí o DPH.  

K výkladu tohoto ustanovení se vyjádřilo i Ministerstvo financí ČR, podle kterého 

„[p]rvním kolaudačním souhlasem se rozumí vydání prvního kolaudačního souhlasu, který 

umožňuje současný daný způsob využití převáděné stavby“495, z čehož vyplývá, že v případě 

změny způsobu užívání vyžadujícího vydání nového kolaudačního souhlasu by časový test 

pro osvobození dodání takové stavby běžel znovu a její dodání by bylo předmětem DPH, 

neboť doba pro osvobození jejího dodání z důvodu započetí jejího užívání nemusela doposud 

začít běžet. V případě jednotky však Ministerstvo financí ČR tento svůj závěr 

modifikovalo496, když dle Ministerstva financí ČR je pro účely určení osvobození dodání 

jednotky od DPH „rozhodující okamžik vydání prvního kolaudačního souhlasu k využití 

daných prostor jako bytových jednotek.“497 Z tohoto názoru tak nepřímo vyplývá, že pokud 

dojde ke změně užívání určité bytové jednotky jako části stavby ve smyslu stavebního zákona 

na nebytový prostor, běží tato doba pro osvobození dodání jednotky od DPH od počátku. 

Ovšem odpovídá tento výklad účelu osvobození dodání budovy a pozemku k ní přiléhajícího 

od DPH?  

Dle mého názoru ano. Sice bylo několikrát zdůrazněno, že DPH má podléhat pouze nová 

výstavba, přestože se v prvotním návrhu šesté směrnice počítalo s rozdílným přístupem 

k dodání staveb a pozemků k nim přiléhajícím, pokud při jejich dodání nabyvatel může, nebo 

                                                
494 V závislosti na charakteru stavby. 
495 Zápis z Koordinačního výboru Ministerstva financí ČR s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28. 1. 2009. 
Příspěvek 254/04.12.08. In: Financnisprava.cz [online]. Praha, 2009, s. 81. [cit. 6. 9. 2015]. Dostupné z: 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-prispevky-kv-kdp/KVKDP28012009.pdf. 
496 Jak vyplývá například ze zápisu z jednání Koordinačního výboru Ministerstva financí ČR s Komorou 
daňových poradců ČR ze dne 28. 1. 2009. Příspěvek 254/04.12.08. In: Financnisprava.cz [online]. Praha, 2009, 
s. 77 a násl. [cit. 6. 9. 2015]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-prispevky-kv-
kdp/KVKDP28012009.pdf.  
497 Tamtéž, s. 81. 
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nemůže uplatnit odpočet od DPH498, tento přístup byl však později odmítnut a přijat jednotný 

přístup k osvobození dodání pozemků a budov od DPH za podmínek stanovených zejména čl. 

12 směrnice o DPH. Tento článek směrnice o DPH ve svém druhém odstavci však rovněž 

stanovuje, že členské státy mohou stanovit kritéria, při jejichž splnění se bude aplikovat čl. 12 

odst. 1 písm. a) směrnice o DPH na přestavbu budov. Jelikož ustanovení čl. 135 odst. 1 písm. 

j) směrnice o DPH výslovně odkazuje ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. a) směrnice o DPH, je 

namístě v rámci systematického výkladu stanovit přestavbu budovy jako právní skutečnost 

rozhodnou pro zdanění dodání určité stavby DPH. Rovněž zacházení s renovovanými 

budovami jako s budovami novými pro účely osvobození jejich dodání od DPH není napříč 

členskými státy zcela neobvyklé.499 Výše uvedené stanovisko ministerstva financí ČR, které 

se opírá o návrh zástupců odborné veřejnosti z řad daňových poradců, ve své podstatě, avšak 

nevýslovně, interpretaci ustanovení § 56 odst. 3 zákona o DPH právě o možnost členských 

států stanovit podmínky, za kterých lze považovat přestavbu stavby jako rozhodující právní 

skutečnost pro osvobození dodání stavby a pozemku k ní přiléhajícího od DPH opírá. 

Z tohoto důvodu lze odkázat na názor Tomíčka, podle něhož: „[j]estliže tedy § 56 odst. 1 

novelizovaného zákona o DPH hovoří o prvním užívání stavby, rozumí tímto dle mého názoru 

první užívání stavby pro účely, pro které může být daná stavba v době převodu v souladu  

s platným kolaudačním souhlasem (či v souladu s oznámením) používána. Jestliže tedy plátce 

provede na starší budově nástavbu a vzniknou tak nové, dosud nepoužívané jednotky, bude 

vydán kolaudační souhlas s používáním těchto jednotek, nikoli s používáním jednotek 

stávajících, jelikož se posuzují jednotlivé „typy“ staveb samostatně. Obdobně koupí-li plátce 

starou budovu tovární haly, která původně byla zkolaudována či sloužila jako tovární hala,  

a tuto halu zrekonstruuje na byty a tyto prodává, rozumí se „prvním kolaudačním souhlasem“ 

a „prvním užíváním stavby“ okamžik, kdy byly převáděné byty zkolaudovány jako byty a kdy 

budou převáděné byty poprvé užívány jako byty a nikoliv okamžik, kdy byla tovární hala 

poprvé zkolaudována jako tovární hala nebo byla využita pro výrobní účely. Plátce totiž 

převádí stavbu – byty a nikoliv stavbu –tovární halu.“500 Tento názor totiž respektuje unijní 

právo a rovněž se opírá o správný výklad pojmu jednotka, neboť jednotku je nutno považovat 
                                                

498 Proposal for a SIXTH COUNCIL DIRECTIVE on the harmonisation of legislation of Member States 
concerning turnover taxes. Common system of value added tax: uniform basis of assestment. EXPLANATORY 
MEMORANDUM, č.j.: COM (73) 950. In: Ec.europa.eu [online]. S. 20 [cit. 10. 9. 2015]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/COM(1973)950_en.pdf. 
499 CNOSSEN, Sijbren. A Proposal to Improve the VAT Treatment of Housing in the European Union. FISCAL 
STUDIES. 2011, roč. 32, č. 4, s. 464. ISSN 0143-5671. 
500 Zápis z Koordinačního výboru Ministerstva financí ČR s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28. 1. 2009. 
Příspěvek 254/04.12.08. In: Financnisprava.cz [online]. Praha, 2009, s. 78. [cit. 10. 9. 2015]. Dostupné z: 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-prispevky-kv-kdp/KVKDP28012009.pdf. 
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striktně jako část budovy ve smyslu článku 12 směrnice o DPH, přičemž podstatná změna 

účelu budovy či její části je relevantní skutečnosti pro posouzení budovy jako nové např. ve 

Francii nebo Nizozemském království.501 

Z výše uvedených důvodů je proto na místě, aby změna v užívání stavby nebo její části 

vždy vedla k přetržení doby vyjmutí dodání vybrané nemovité věci od DPH a jejího běhu od 

počátku. Pochybnosti o možném výkladu aplikace doby určující osvobození dodání stavby  

a pozemku k ní přiléhajícího od DPH podle ustanovení § 56 odst. 3 zákona o DPH by bylo 

možno odstranit zavedením konkrétních kritérií pro přestavbu staveb a možnost jejich 

aplikace v rámci ustanovení o osvobození dodání vybraných nemovitých věcí502, k čemuž již 

bylo v minulosti v zákoně o DPH přistoupeno.503  

Je však nutno mít na paměti, že tímto výkladem mohou v reálném světě nastat situace, kdy 

například dodání již desetileté stavby, u níž však nedošlo k započetí jejího prvního užívání, 

v důsledku její rekolaudace k novému způsobu jejího užívání povede při jejím následném 

dodání plátcem DPH v době pěti let od této nové kolaudace k podrobení tohoto dodání DPH. 

Přestože není příliš pravděpodobné, aby taková situace v praxi nastala, nelze ji vyloučit. 

Odborná veřejnost rovněž poukazuje, že v případě české právní úpravy se jedná  

o kombinaci obou dob stanovených směrnicí o DPH, přičemž k otázce jejich možné 

kombinace se blíže nevyjadřuje.504 Dle mého názoru však kombinaci dob k vymezení budovy  

a pozemku k ní přiléhajícího, jejíž dodání je osvobozeno od DPH, nelze s ohledem na 

systematiku a účel ustanovení upravujících osvobození dodání stavby od DPH vyloučit, tudíž 

pokud jsou tyto doby stanoveny alternativně, přičemž se pro osvobození dodání stavby 

aplikuje uplynutí doby od dřívějšího okamžiku určujícího běh doby, je taková kombinace dob 

v souladu s unijním právem. Avšak s ohledem na skutečnost, že dle české právní úpravy 

mohou nastat situace, kdy nejzazší přípustné doby stanovené směrnicí o DPH pro vymezení 

situace, kdy dodání budovy a pozemku k ní přiléhajícího není osvobozeno od DPH, mohou 

být překročeny, je stanovení pětileté doby pro vyjmutí dodání stavby z osvobození od DPH 

                                                
501 AMAND, Christian, Schellmann GOTTFRIED a Rob VERMEULEN. Immovable Property and VAT – 
Lessons from Past Experience. International VAT monitor. 2005, roč. 16, č. 5, s. 326. ISSN 0925-0832. 
502 HOLUBOVÁ, Olga. Osvobození od DPH - vybrané oblasti. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 54. 
ISBN 978-80-7478-515-3. 
503 Viz. ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) zákon o DPH s účinností do 31. prosince 2008. 
504 DRÁBOVÁ, Milena, Olga HOLUBOVÁ a Milan TOMÍČEK. Zákon o dani z přidané hodnoty: Komentář.  
5. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 417 . ISBN 978-80-7478-038-7. 
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dle ustanovení § 56 odst. 3 zákona o DPH v rozporu s unijní legislativou, a to i ve znění 

zákona č. 360/2014 Sb.505 

Rovněž je nutno pamatovat, že podle ustanovení § 56 odst. 3 zákona o DPH se posuzuje  

i osvobození oddání zastavěného pozemku ve smyslu pozemku přiléhajícího k budově dle 

směrnice o DPH, neboť dodání budovy a pozemku k ní přiléhajícího ztělesňuje vyjádření 

neutrality DPH a principu neoddělitelnosti daňového režimu pozemku a budovy na tomto 

pozemku stojící deklarovanými judikaturou Soudního dvora Evropské unie506, a to i přestože 

by za běžných podmínek každé plnění mělo být posuzované jako samostatné.507 Proto  

i dodání zastavěného pozemku bude osvobozeno od DPH, pokud bude dodáván takový 

pozemek se stavbou, která splňuje časový test pro osvobození jejího dodání od DPH, což je 

jasně demonstrováno ustanovením § 56 odst. 4 písm. d) zákona o DPH, ve znění zákona  

č. 360/2014 Sb. Daňový režim osvobození dodání pozemku přiléhajícího k budově508 je tak 

určován režimem stavby na tomto pozemku stojící resp. budovy, k níž tento pozemek přiléhá. 

Lze proto shrnout, že v případě osvobození dodání stavby od DPH se český zákonodárce 

dopustil pochybení spočívajícím v rozporu s unijní legislativou, když nerespektoval nejvyšší 

přípustnou dobu pro vyjmutí dodání budovy a pozemku k ní přiléhajícího z osvobození od 

DPH dle ustanovení čl. 12 odst. 3 směrnice o DPH. Ve věci vymezení samotného zákonem  

o DPH nedefinovaného pojmu stavba však nelze vycházet z občanskoprávních předpisů, 

neboť se jedná o termín samostatného významu v unijním právu, jak je blíže vymezeno 

v podkapitole 5.1 této práce, přesto tak správci daně i Nejvyšší správní soud ČR činní. 

V neposlední řadě dodání stavby bude zpravidla tvořit z pohledu DPH jednotné plnění 

s dodáním pozemku k této stavbě přiléhajícího.  

Směrnice o DPH však již jiné případy osvobození dodání určitých věcí svým charakterem 

v českém soukromém právu odpovídajících nemovité věci než je dodání budovy a pozemku 

argumentum a contrario ustanovení čl. 135 odst. 1 písm. j) směrnice o DPH nerozeznává. 

Z tohoto důvodu jsme pak nuceni tato výše analyzovaná kritéria k osvobození dodání budovy 

                                                
505 Osvobození dodání vybrané nemovité věcí dle znění tohoto zákona však nebude příliš rozebíráno, neboť se 
jedná pouze o legislativně-technickou změnu. 
506 Srovnej rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. června 2000, Finanzamt Goslar v Brigitte 
Breitsohl, sp. zn. C-400/98, zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 2000, vložka I-04321, bod 50 a 51. 
507 Srovnej rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 27. září 2012, Field Fisher Waterhouse LLP 
v Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs , sp. zn. C-392/11, zveřejněný v elektronické Sbírce 
rozhodnutí, bod 14. 
508 Dodání pozemku přiléhajícího ke stavbě je jednou z výluk osvobození dodání pozemku od DPH, jak bylo 
analyzováno výše. 
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od DPH vztáhnout i na dodání zbývajících vybraných nemovitých věcí509, přičemž je nutno 

tyto jednotlivé vybrané nemovité věci vykládat způsobem uvedeným v předešlé kapitole této 

práce. 

Osvobození dodání vybraných nemovitých věcí od DPH podle ustanovení § 56 odst.  

3 zákona o DPH se od osvobození dodání pozemků podle ustanovení § 56 odst. 2 zákona  

o DPH liší rovněž možností, aby se plátce DPH rozhodl, že i po uplynutí pětiletého časového 

testu uplatní DPH. Díky této možnosti, se tak plátci mohou vyhnout za stanovených podmínek 

povinné úpravě odpočtu daně podle ustanovení § 78 a násl. zákona o DPH.510 Touto možností 

volby zdanění či osvobození poskytnutí určitých zdanitelných plnění podle čl. 137 směrnice  

o DPH však vzniká v rámci celé Evropské unie nepřehledný systém, podléhající význačným 

variacím.511 Jako příklad různých variací využití zavedení možnosti volby osoby povinné 

k dani zda u dodání budovy bude uplatňovat DPH nebo osvobození od této daně lze uvést 

Spolkovou republiku Německo, kde je využití této volby vázáno na stáří dodávané budovy  

a cílového účelu užívání dodávané budovy512, Portugalsko, kde je pro využití této volby 

rozhodující splnění rozličných objektivních a subjektivních podmínek513, nebo naopak 

Norsko, kde tato možnost volby není vůbec přípustná.514 

6.1 Dodání práva stavby 

Jak již bylo uvedeno515, tzv. nehmotné právo stavby v zásadě může splňovat požadavky, 

aby pro účely DPH mohlo představovat samostatnou nemovitou věc. Naopak tzv. zhmotnělé 

právo stavby dle mého názoru samostatnou nemovitou věcí pro účely DPH, nýbrž je nutno 

v oblasti DPH na tento typ práva stavby nahlížet jako na budovu ve smyslu směrnice o DPH. 

                                                
509 Uvedených v ů 56 odst. 1 písm. b), d), e) a f) zákona o DPH. 
510 DĚRGEL, Martin. Plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně. Daně a právo v praxi. 2013, roč. 
18, č. 2, s. 22. ISSN 1211-7293. 
511 FERIA, Rita de la a Richard KREVER. Ending VAT Exemptions: Towards a Post-Modern VAT. In FERIA, 
Rita de la (ed.). VAT Exemptions. Consequences and Design Alternatives. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer 
International, 2013, s. 26. ISBN . 
512 AMAND, Christian, Schellmann GOTTFRIED a Rob VERMEULEN. Immovable Property and VAT – 
Lessons from Past Experience. International VAT monitor. 2005, roč. 16, č. 5, s. 327. ISSN 0925-0832. 
513 Blíže NEVES DUARTE, Filipe. Portugal’s Unique Option for Taxation. International VAT monitor. 2008, 
roč. 19, č. 3, s. 192 a násl. ISSN 0925-0832. 
514 BRYNE, Eivind. Value Added Taxation in Norway. Bulletin for International Taxation. 2002, roč. 56,  
č. 8 - 9, s. 387. ISSN 0007-4624. 
515 V kapitole 5.2 této práce. 
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Tento přístup k povaze práva stavby v právní úpravě DPH se přitom nutně promítá  

i v osvobození dodání práva stavby od DPH. 

Dodání práva stavby jako vybrané nemovité věci je osvobozeno dle ustanovení § 56 odst. 3 

zákona o DPH po uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy 

bylo započato první užívání stavby, a to k tomu dni, který nastane dříve. Jak již několik let 

dovozuje GFŘ v případě dodání tzv. nehmotného práva stavby, nemůže z povahy věci nastat 

žádná kolaudace nebo užívání stavby z důvodu její neexistence, proto dodání nehmotného 

práva stavby bude vždy zdanitelným plněním a jako takové bude podléhat DPH.516 Naopak  

u dodání tzv. zhmotnělého práva stavby podle GFŘ se bude „pro osvobození či zdanění 

zjišťovat naplnění časového testu dle § 56 odst. 3 zákona o DPH, přičemž tento bude 

posuzován ve vztahu k dotčené, již existující stavbě, která je „součástí“ převáděného práva 

stavby.“ Tento poslední závěr GFŘ však nezohledňuje přístup směrnice o DPH k budově, jíž 

přiznává jisté samostatné postavení, a to i ve vztahu k pozemku.517  

S ohledem na systematiku směrnice o DPH jsem proto názoru, že je zcela na místě 

aplikovat obdobně závěr Soudního dvora Evropské unie o jednotnosti plnění při dodání 

stavby a pozemku k ní přiléhajícího518, a přistupovat k dodání práva stavby tak, jako by se 

jednalo o dodání budovy, neboť právě budova je tím kvalitativním ukazatelem, zdali má být 

plnění osvobozeno od DPH podle čl. 135 odst. 1 písm. j) směrnice o DPH. Z tohoto důvodu 

se proto domnívám, že právní úprava osvobození dodání práva stavby od DPH je v souladu 

s unijní legislativou, přestože výslovné zařazení práva stavby mezi vybrané nemovité věci lze 

považovat za nadbytečné, neboť pro účely DPH je na dodání práva stavby nutno pohlížet jako 

na dodání budovy ve smyslu směrnice o DPH, a tím dostát rationi legis směrnice o DPH. 

6.2 Dodání podzemní stavby se samostatným účelovým určením 

Dalším typem vybrané nemovité věci, jejíž dodání je osvobozeno od DPH po uplynutí 

časového testu dle ustanovení § 56 odst. 3 zákona o DPH, který však neodpovídá 
                                                

516 Srovnej Informace Generálního finančního ředitelství k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných 
nemovitých věcí po 1. 1. 2014, ust. § 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty, č.j.: 58463/13/7001-21000-
101206. In: Financnisprava.cz [online]. Praha, 2013, s. 4. [cit. 6. 9. 2015]. Dostupné z: 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/Informace_k_par_56_od_roku_2014.pdf. 
517 Srovnej např. ustanovení čl. 12 odst. 1 směrnice o DPH. 
518Srovnej Informace Generálního finančního ředitelství k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 
2015, č.j.: 6717/15/7000-20116-101206. In: Financnisprava.cz [online]. Praha, 2015, s. 15. [cit. 6. 9. 2015]. 
Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2015-07-13-Informace-nemovitosti-
2015.pdf. 
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požadavkům unijního práva, je stavba se samostatným účelovým určením. Rovněž pojem 

podzemní stavba se samostatným účelovým určením doznává jistých výkladových úprav 

v právní úpravě DPH v důsledku nepřímého účinku směrnice o DPH. Z tohoto důvodu 

v případě, kdy je podzemní stavba se samostatným účelovým určením pouze zvláštním 

druhem obecného termínu stavba, je nutno při zohlednění východisek uvedených v kapitole 

5.3 dojít k závěru, že výslovné vymezení termínu podzemní stavby se samostatným účelovým 

určením jako samostatné vybrané nemovité věci je pro účely DPH nadbytečné, a to z důvodu 

nezbytné subsumpce takové stavby pod obecný termín stavba.  

Počin českého zákonodárce, který v ustanovení § 56 odst. 1 písm. d) zákona o DPH 

zařazuje podzemní stavbu se samostatným účelovým určením mezi vybrané nemovité věci, 

lze však hodnotit jako obezřetný krok k odstranění pochyb o režimu tohoto typu stavby, ve 

snaze dostát jednotnosti právního řádu a sjednotit terminologii zákona o DPH s občanským 

zákoníkem. Pro osvobození dodání podzemní stavby se samostatným účelovým určením se 

tak uplatní veškeré závěry uvedené v úvodu kapitoly 6 této práce jako obecná východiska pro 

osvobození dodání vybraných nemovitých věcí, jiných než je pozemek, vyjma pozemku 

přiléhajícího k budově. 

6.3 Dodání inženýrské sítě 

Zařazením inženýrské sítě mezi vybrané nemovité věci však český zákonodárce pochybil 

zcela kardinální způsobem, neboť jak již bylo uvedeno v analýze obsahu pojmu inženýrské 

sítě v podkapitole 5.4 této práce, z občanskoprávního vymezení tohoto pojmu nevyplývá, že 

inženýrská síť bude vždy nemovitou věcí. Je zřejmé, stejně jako v případě tzv. nehmotného 

práva stavby, že inženýrská síť, jež je movitou věcí, z povahy věci nebude podléhat kolaudaci 

ve smyslu stavebně-právních předpisů, a proto na dodání takové inženýrské sítě se bude 

hledět jako na zdanitelné plnění DPH. 

Český zákonodárce však opětovně pomíjí skutečnost, že směrnice o DPH umožňuje 

osvobození dodání za určitých podmínek pouze budovy a pozemku, nikoliv dalších 

nemovitých věcí. Pro osvobození dodání inženýrské sítě od DPH je tudíž nutno splnit nejen 

požadavek uplynutí časového testu dle ustanovení § 56 odst. 3 zákona o DPH, který 

neodpovídá požadavkům unijního práva, ale taková inženýrská síť musí mít rovněž povahu 

budovy ve smyslu směrnice o DPH. Zařazením inženýrské sítě do vybraných nemovitých věcí 

tak zákonodárce nedodržuje ani deklarovaný soukromoprávní přístup k pojmu inženýrská 
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síť519 a vyvolává mezi daňovými subjekty zejména výkladové otázky. Jelikož však může být 

s ohledem na ustanovení směrnice o DPH osvobozeno od DPH za určitých podmínek pouze 

dodání budovy, považuji zavedení inženýrské sítě mezi vybrané nemovité věci za matoucí pro 

daňové subjekty, neboť v tomto případě nedochází ani k terminologickému sjednocení zákona 

o DPH s novou soukromoprávní úpravou. Zákonodárce v tomto případě v rozporu se směrnicí 

o DPH rozšiřuje okruh osvobozených plnění o dodání inženýrských sítí, které nejsou stavbou, 

po splnění časového testu pěti let. 

6.4 Dodání jednotky 

Zcela jasná situace týkající se osvobození dodání vybraných nemovitých věcí od DPH 

panuje u osvobození jednotky, neboť jak bylo analyzováno výše, v právní úpravě DPH 

doznává pojem jednotky specifického významu jako části budovy, kdy je pro účely DPH 

rozhodující, že jednotka zahrnuje mimo jiné byt jako prostorově oddělenou část domu.520 

Domnívám se, že neobstojí ani námitka poukazující na skutečnost, že jednotka však rovněž 

obsahuje podíl na společných částech domu a případně pozemku, na němž bytový dům stojí. 

Mám totiž za to, že dodání jednotky je typickým případem, kdy by se měl uplatit požadavek 

jednotnosti plnění s jedním daňovým režimem v případě existence komplexního plnění521, 

demonstrovaný Soudním dvorem Evropské unie v oblasti osvobození nájmu nemovité věci od 

DPH.522  

Dle mého názoru proto explicitní uvedení jednotky jakožto vybrané nemovité věci dle 

ustanovení § 56 odst. 1 písm. e) zákona o DPH napomáhá k přehlednosti transpozice 

osvobození dodání budovy a pozemku od DPH, jak požaduje směrnice o DPH, neboť 

jednotku lze v právní úpravě DPH považovat za část budovy ve smyslu ustanovení čl. 12 odst. 

1 písm. a) této směrnice. Uvedení jednotky mezi vybrané nemovité věci dle zákona o DPH 

proto odpovídá požadavkům unijního práva, přičemž její dodání bude dle ustanovení § 56 

                                                
519 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 344/2013 Sb., změně daňových zákonů v souvislosti  
s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, k novelizačnímu bodu 190 a 191, části páté – 
změna zákona o dani z přidané hodnoty. In: Senat.cz [online]. 2013, s. 463 [cit. 19. 9. 2015]. Dostupné z: 
http://senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/70004/58797. 
520 Dle ustanovení § 1159 občanského zákoníku. 
521 Jak rovněž poukazuje GFŘ. Informace Generálního finančního ředitelství k uplatňování zákona o DPH  
u nemovitých věcí po 1. 1. 2015, č.j.: 6717/15/7000-20116-101206. In: Financnisprava.cz [online]. Praha, 2015, 
s. 13. [cit. 17. 7. 2015]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2015-07-13-
Informace-nemovitosti-2015.pdf. 
522 Srovnej např. Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 13. července 1989, Skatteministeriet v Morten 
Henriksen, sp. zn. C-173/88, zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 1989, vložka 02763, bod 14. 
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odst. 3 zákona o DPH osvobozeno od DPH opětovně po uplynutí časového testu, který však 

neodpovídá požadavkům unijní legislativy. 
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Závěr 

Vztah soukromého a veřejného práva a vymezení těchto jednotlivých sfér právního řádu je 

teoretickou otázku, na níž se právní teoretici snaží nalézt uspokojivou odpověď již od doby 

existence římského impéria.523 Vztah soukromého práva a práva daňového je však mnohem 

specifičtější, neboť daňové právo při vymezování jednotlivých konstrukčních prvků té které 

daně, zejména však předmětu daně, mnohdy přímo ze soukromého práva vychází a podrobuje 

dani určité právní skutečnosti ve smyslu soukromého práva. O vztahu soukromého práva  

a práva daňového svědčí i přijetí zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně 

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

obsahující přes dva tisíce novelizačních bodů, z velké míry reagující na rekodifikaci 

soukromého práva především občanským zákoníkem.524 Jak však zdůrazňuje Ústavní soud, je 

nutno však přihlížet i k vlivu práva Evropské unie.525 Dle mého názoru však český 

zákonodárce mnohdy dává ve vnitrostátní úpravě DPH přednost již zažitým 

soukromoprávním pojmům, aniž by zohlednil, zda jejich vymezení soukromým právem 

odpovídá směrnici o DPH. Není totiž již možné, aby v současné Evropské unii skládající se 

z 28 členských státu s rozličnými právními tradicemi byla pro právní úpravu DPH rozhodující 

kritéria odvozená ze soukromého práva členských států526, v důsledku čehož byl Soudní dvůr 

Evropské unie nucen založit koncept samostatných unijních termínu nezávislých na právních 

řádech členských států Evropské unie, kdy v oblasti osvobození plnění od DPH je nutno 

rovněž uplatnit striktní výklad odpovídající unijnímu vymezení konkrétních termínů užitých 

v právní úpravě DPH. 

Konkrétní termín právní úpravy DPH je tak nutno vykládat zejména s ohledem na 

systematiku a účel pravidel, jejichž je součástí. Účelem osvobození dodání určitých 

nemovitých věcí od DPH dle šesté směrnice a směrnice o DPH zejména bude osvobodit od 

DPH dodání nemovitých věcí, aby subjekty, které nemohou uplatnit odpočet DPH zaplacené 

na vstupu, tedy především osoby stojící mimo režim DPH (spotřebitelé, podnikatelé neplátci 

                                                
523 První tradovanou teorií rozlišení mezi soukromým a veřejným právem je teorie zájmová, jak ji vymezil 
Ulpianus. 
524 Blíže bod 2 k obecné části důvodové zprávy k Vládnímu návrhu zákonného opatření Senátu o změně 
daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. In: Senat.cz 
[online]. 2013, s. 226 [cit. 15. 9. 2015]. Dostupné z: http://senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/70004/58797.  
525 Srovnej nález Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 33/2000. 
526 AMAND, Christian, Schellmann GOTTFRIED a Rob VERMEULEN. Immovable Property and VAT – 
Lessons from Past Experience. International VAT monitor. 2005, roč. 16, č. 5, s. 334. ISSN 0925-0832. 
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nebo jiné osoby nepovinné k dani), nebyly zatěžovány zvýšením kupní ceny právě o DPH, jež 

by z důvodu dlouhé životnosti nemovitých věcí mohla představovat neproporcionální daňové 

zatížení. Od konceptu osvobození dodání určitých nemovitých věcí od DPH jen při jejich 

dodávkách výše uvedeným osobám bez možnosti uplatnit odpočet DPH na vstupu, však bylo 

upuštěno, a dodání určitých nemovitých věcí se za podmínek stanovených příslušnými 

unijními právními předpisy uplatnilo i při dodání určitých nemovitých věcí osobám povinným 

k DPH. 

Proto i obecný termín jako nemovitá věc v právní úpravě DPH doznává určitých 

modifikací a jeho vymezení tak nemusí odpovídat vymezením tohoto pojmu soukromým 

právem jednotlivých členských států. Z judikatury Soudního dvora Evropské unie je přitom 

zřejmé, že za stanovených podmínek mohou být nemovitou věcí pro právní úpravu DPH  

i věci movité dle českého soukromého práva, neboť pokud zastávají totožné funkce a účel  

a zároveň nejsou jednoduše přemístitelné a demontovatelné, tudíž z hlediska místního určení 

spočívají na jednom místě, není z pohledu daňové neutrality důvodné činit mezi takovými 

movitými věcmi plnícími funkci nemovité věci rozdíl a podřídit je režimu dodání běžného 

movitého majetku. 

Z hlediska daňové komparace termínů užitých v rámci unijní a české právní úpravy 

osvobození dodání určitých věcí od DPH je však patrné, že český zákonodárce nedodržuje 

terminologii zavedenou směrnicí o DPH a raději, zřejmě ve snaze dodržení požadavku 

jednotnosti právního řádu, vytváří koncept vybrané nemovité věci, jíž vymezuje 

prostřednictvím vybraných termínů, které mohou být dle občanského zákoníku považovány za 

nemovitou věc. Tento přístup nelze označit za optimální, když tyto termíny soukromého práva 

nemohou mít totožný význam i v právní úpravě DPH, neboť termíny specifikující osvobození 

určitých plnění od DPH je nutno vykládat striktně, přičemž nelze opominout nezbytnost jejich 

eurokonformního výkladu, tedy aspekt nepřímého účinku směrnice o DPH.  

Osvobození dodání určitých nemovitých věcí od DPH lze přitom rozdělit na dvě dílčí 

koncepce osvobození. První je osvobození dodání pozemku, přičemž se až na stanovené 

výjimky uplatňuje generální osvobození dodání pozemku od DPH, druhou pak dodání 

zbývajících vybraných nemovitých věcí dle zákona o DPH. V rámci analýzy osvobození 

dodání pozemku od DPH jsem se proto zaměřil na rozbor jednotlivých výjimek, kdy se 

osvobození neuplatní. 
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První překážkou bylo samotné vymezení a posouzení termínů užitých při osvobození 

dodání pozemku od DPH zákonem o DPH a směrnicí o DPH, a to zejména stavebního 

pozemku a pozemku přiléhajícího k budově, jehož daňový režim se z důvodu neutrality DPH 

řídí budovou, k níž tento pozemek přiléhá. Ze srovnání historického vývoje znění ustanovení 

§ 56 zákona o DPH je patrné, že český zákonodárce tíhne k rozšiřování zdanění dodání 

pozemků. Český zákonodárce tak činní nejprve ze stavu, kdy bylo zdaňováno pouze dodání 

stavebních pozemků, do stavu účinného od 1. 1. 2016, kdy dani bude podléhat vedle 

stavebních pozemků i dodání pozemků funkčně souvisejících se stavbou.  

V případě vymezení pozemku přiléhajícího k budově (pozemku, na němž není zřízena 

stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť) správný výklad tohoto termínu 

komplikuje nestejnorodost jazykových znění směrnice o DPH při jeho vymezení, pročež  

u české odborné veřejnosti vystaly otázky, v jakém rozsahu pozemek přiléhající ke stavbě 

zdanit. Pozemek přiléhající ke stavbě proto GFŘ definovalo jako parcelu ve smyslu 

katastrálního zákona a později zákonodárce jako pozemek funkčně související se stavbou. 

Vymezení pozemku přiléhajícího k budově jako parcely ve smyslu katastrálního zákona 

nepovažuji za problematické a v rozporu s unijním právem, neboť směrnice o DPH jednak 

přímo předpokládá, že při dodržení účelu osvobození dodání pozemku a budovy od DPH, 

členské státy mohou pozemek přiléhající k budově definovat, jednak takovéto vymezení 

pozemku přiléhajícího k budově nezakládá exces z účelu dotčených ustanovení směrnice  

o DPH. Definování pozemku přiléhajícího k budově jako pozemku funkčně souvisejícího ke 

stavbě však již účelu osvobození dodání stavby a budovy od DPH neodpovídá, neboť 

nedodržuje požadavky založené judikaturou Soudního dvora Evropské unie pro používání 

pojmů unijního práva a české správě DPH umožňuje subsumovat pod pozemek funkčně 

související se stavbou i pozemky, jejichž dodání by s ohledem na účel tohoto typu osvobození 

mělo být osvobozeno od DPH, přestože by se správa této daně mohla dovolávat, že postupuje 

v souladu se zákonem o DPH, avšak již bez nutného eurokonformního výkladu. 

Rovněž i v případě stavebního pozemku mají členské státy zmocnění tento pojem vymezit. 

Přestože se opětovně toto zmocnění jeví jako poměrně široké, postupem času Soudní dvůr 

Evropské unie vytvořil konstrukci, že předmětné zmocnění není neomezené, nýbrž členské 

státy jsou povinny pod pojem stavební pozemek zahrnout veškeré pozemky určené  

k zastavění, ať již upravené nebo neupravené. Dle účinné právní úpravy zákona o DPH se 

pozemek stává stavebním, až v případě vydání stavebního povolení nebo souhlasu 

s provedením ohlášení stavby, přičemž je s ohledem na stavebně právní předpisy zcela 
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evidentní, že určenost pozemku k zastavení se děje již v rámci územně plánovací 

dokumentace nebo územního řízení, tedy ve fázi předcházející postupu dle tzv. stavebního 

řádu. Z tohoto důvodu nezbývá nic jiného než označit účinné vymezení stavebního pozemku 

zákonem o DPH za rozporné se směrnicí o DPH. V tomto případě však novelizačním 

zákonem č. 360/2014 Sb. český zákonodárce přikročil k nápravě, když stavební pozemek 

vymezil způsobem zahrnujícím pozemky, na nichž mají být zřízeny tzv. černé stavby, ale  

i stavby nepodléhající stavebnímu povolení ani udělení souhlasu s provedením ohlášené 

stavby, a rovněž pozemky určené k zastavění v rámci územního řízení nebo územně plánovací 

dokumentace. Zákonodárce touto novelizací zákona o DPH však zcela zbytečně ponechal  

i vymezení stavebního pozemku dle účinné právní úpravy DPH, přestože takový pozemek 

bude považován za pozemek stavební z důvodu jeho určení k zastavění v rámci územně 

plánovací dokumentace, územního řízení, nebo existence faktických příprav s cílem postavit 

na takovém pozemku stavbu. 

S výkladovými obtížemi způsobenými odlišným terminologickým přístupem se setkáváme 

rovněž u zbývajících vybraných nemovitých věcí, neboť směrnice o DPH výslovně rozeznává 

pouze budovu a pozemek, zatímco zákon o DPH k tomuto výčtu přidává právo stavby, 

podzemní stavbu se samostatným účelovým určením, inženýrskou síť a jednotku. 

Přestože odborná veřejnost i Nejvyšší správní soud ČR se přiklání k názoru, že 

v případech, kdy směrnice používá pojem budova, tak se vždy bude jednat o stavbu, jak ji 

definoval starý občanský zákoník, osobně se k tomuto závěru nepřikláním. Dle mého názoru 

z judikatury Soudního dvora Evropské unie spíše vyplývá, že vzhledem k základnímu 

principu neutrality DPH může budovu/stavbu v právní úpravě DPH představovat i určitá 

movitá věc plnící funkci stavby, která je obtížně přemístitelná a demontovatelná. Je tedy 

zřejmé, že přístup unijního zákonodárce spíše odpovídá pojímání stavby stavebním zákonem, 

jenž rovněž pod stavby zahrnuje i výrobky plnící funkci stavby. Z tohoto důvodu tak nelze 

pojem stavba, jak ji známe z občanského práva, zcela ztotožňovat s pojmem budova použitým 

směrnicí o DPH. Jelikož tak směrnice o DPH přiznává z dodání nemovitých věcí jisté 

samostatné postavení pro účely osvobození takového dodání již tradičně pouze pozemku  

a budově, bude nutno pod pojem budova rovněž zahrnout i tzv. zhmotnělé právo stavby, 

neboť právě dodání stavby, jež je součástí práva stavby, je určující prvek pro posouzení 

zdanitelného plnění jako celku. 
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Z výše uvedeného rovněž vyplývá, že je zcela nadbytečné ve výčtu vybraných nemovitých 

věcí uvádět vedle stavby rovněž podzemní stavbu se samostatným účelovým určením, neboť 

se pouze jedná o zvláštní druh obecného termínu stavba. Rovněž na jednotku nelze pohlížet 

jako na samostatnou nemovitou věc, ale nýbrž pouze jako na část budovy dle čl. 12 odst. 1 

směrnice o DPH. Naopak nehmotné právo stavby bude mít povahu nemovité věci, resp. 

nemovitého majetku, i v právní úpravě DPH, neboť směrnice o DPH umožňuje, aby členské 

státy považovaly za hmotný majetek rovněž určitá práva k nemovitým věcem. Vzhledem 

k neexistenci stavby, jež by byla součástí tohoto typu práva stavby, však dodání nehmotného 

práva stavby nebude osvobozeno od DPH a jako takové bude zdanitelným plněním. Zařazení 

práva stavby mezi vybrané nemovité věci je proto z mého pohledu velice matoucí a může 

daňovým subjektům komplikovat správnou aplikaci ustanovení § 56 zákona o DPH.  

Rovněž pojem inženýrská síť v právní úpravě zákona o DPH způsobuje výkladové obtíže. 

Pokud inženýrská síť bude budovou ve smyslu směrnice o DPH, bude rovněž její dodání 

osvobozeno od DPH. Pokud však bude mít povahu věci movité, která je jednoduše 

demontovatelná a přemístitelná, nebo povahu věci nemovité, přičemž taková inženýrská síť 

současně neplní funkci budovy, bude její dodání zdanitelným plněním, tudíž bude podléhat 

DPH. Z tohoto důvodu rovněž pouze inženýrská síť výše popsaných kvalit (budova) může být 

rozhodujícím elementem pro posouzení pozemku jako zastavěného, resp. přiléhajícího 

k budově. V ostatních případech je nutno na takový pozemek hledět jako na nezastavěný  

a jeho dodání proto bude osvobozeno od DPH. 

Po překonání těchto terminologických obtíží je možno přistoupit k vlastnímu osvobození 

dodání vybraných nemovitých věcí odlišných od pozemku od DPH. Obecně platí, že zdanění 

DPH má podléhat jen nová výstavba. Z tohoto důvodu směrnice o DPH stanovila, jaké 

okolnosti jsou rozhodující pro posouzení stavby jako nové a nejzazší doby pro vyjmutí dodání 

stavby z osvobození od DPH. Český zákonodárce sice kombinuje modifikace obou dob 

rozhodných pro aplikaci osvobození dodání budovy od DPH, což z pohledu unijního práva 

nečiní žádné obtíže, avšak tyto doby přesahují nejzazší přípustné limity stanovené směrnicí  

o DPH. Je zřejmé, že uplynutí těchto dob český zákonodárce navázal na stavebně právní 

předpisy, ale již pominul vliv stavebně právních předpisů na jejich běh. Z mého pohledu je 

proto nutno pětiletou dobu od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo 

započato první užívání stavby, považovat za rozpornou s unijním právem. Se závěry odborné 

veřejnosti a Ministerstva financí ČR se naopak ztotožňuji v případě započetí běhu nové doby 

určující osvobození dodání vybrané nemovité věci od DPH z důvodu rekolaudace stavby nebo 
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její části. Směrnice o DPH totiž přímo předpokládá, že členské státy mohou stanovit pravidla, 

za jakých se budou pravidla určující osvobození dodání stavby vztahovat i na přestavbu. 

Přesto by však český zákonodárce mohl stanovit konkrétní pravidla řešící, za jakých 

podmínek se jedná o přestavbu ve smyslu směrnice o DPH, a tudíž se z důvodu změny 

v užívání stavby nebo její části uplatní pro osvobození jejího dodání opětovaný běh pětileté 

doby. Je přitom nutno pamatovat, že „stáří“ stavby je rovněž určující pro osvobození dodání 

pozemku k této stavbě přiléhajícího, a to z důvodu zachování neutrality DPH. Není přitom 

rozhodující, zdali k převodu pozemku přiléhajícího k budově dochází zároveň s budovou. 

Lze tedy shrnout, že český zákonodárce ve snaze dostát požadavku jednotnosti právního 

řádu zejména opominul zvláštnosti harmonizované právní úpravy DPH, kdy 

z terminologického hlediska v některých ustanoveních o osvobození dodání vybrané nemovité 

věci od DPH nerespektoval směrnici o DPH. Vedle terminologických problémů způsobených 

použitím pojmů českého občanského práva se však český zákonodárce dopouští dalších 

dílčích prohřešků proti unijnímu právu. V zákoně o DPH nesprávně vymezuje stavební 

pozemek, po nabytí účinnosti zákona č. 360/2014 Sb. také nesprávně vymezuje pozemek 

přiléhající k budově a také stanovuje mnohem delší doby určující aplikaci osvobození bez 

nároku na odpočet na dodání vybrané nemovité věci. 
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Shrnutí 

Tato práce pojednává o problematice osvobození dodání vybraných nemovitých od DPH 

se zaměřením na nalezení optimální aplikace dotčených ustanovení českého zákona o DPH ve 

světle unijní legislativy a judikatury Soudního dvora Evropské unie. Cílem této práce je 

zejména posouzení souladu české legislativy týkající se osvobození vybraných nemovitých 

věcí od DPH a její aplikace českými správci daně s úpravou směrnice o DPH a následné 

navrhnutí úvah de lege ferenda. 

První výchozí kapitola je zaměřena na obecnou problematiku osvobození určitých 

transakcí od DPH jako druhu věcného osvobození. Jádro této části je zaměřeno na nalezení 

účelu osvobození dodání pozemku nebo budovy od DPH, neboť právě účelový výklad vedle 

výkladu systematického je výkladem ovlivňujícím správnou aplikaci ustanovení směrnice  

o DPH. Pro přikročení k důsledné analýze samotného osvobození dodání určitých nemovitých 

věcí od DPH a jednotlivých termínu použitých dotčenou právní úpravou je však nezbytné 

vyjít z jejího positivně-právního zakotvení, nastíněného koncem této kapitoly. 

Druhá kapitola věnovaná použití pojmu nemovitá věc se zabývá vymezením tohoto pojmu 

v oblasti českého soukromého práva, neboť se jedná o právní termín prolínající se celým 

právním řádem. V oblasti DPH však tento pojem doznává určitých obsahových odlišností, 

které zohledňují požadavek jednotné aplikace tohoto termínu napříč všemi členskými státy 

Evropské unie. Na základě tohoto požadavku tak pojem nemovitá věc v sobě v oblasti DPH 

zahrnuje rovněž i určité věci, které se dle českého soukromého práva považují z movité  

a které svou funkcí plní totožné funkce, jaké by plnila nemovitá věc. 

Po tomto úvodu je již přikročeno k vlastnímu rozboru osvobození dodání jednoho ze dvou 

nejdůležitějších druhů nemovité věci, a to pozemku. Dodání pozemku dle právní úpravy DPH 

v Evropské unii je vystavěno na jeho generálním osvobození od DPH. Přesto se z tohoto 

principu objevují výjimky. Jednou z těchto výjimek je zdanění dodání pozemku přiléhajícího 

k budově DPH za podmínek upravených směrnicí o DPH a zdanění pozemku stavebního. 

Tyto výjimky přitom mají zohlednit skutečnost, že v unijní úpravě DPH má podléhat této dani 

pouze nová výstavba představující ve své povaze právě přidanou hodnotu, která by měla být 

zdaněna DPH. 

Následující kapitola je věnována terminologické rozpornosti použitých termínu v oblasti 

osvobození dodání určitých nemovitých věcí od DPH na úrovni českého právního řádu  
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a práva Evropské unie. Jednotlivé tzv. vybrané nemovité věci jsou porovnávány s jejich 

protějšky dle směrnice o DPH a na základě tohoto porovnání je pak poskytnut jejich 

eurokonformní výklad odpovídající požadavkům unijního práva. 

Po vymezení jednotlivých pojmů použitých ve vymezení vybraných nemovitých věcí je 

přikročeno k analýze samotného osvobození dodání vybraných nemovitých věcí od DPH. 

Tato práce tak představuje pojednání o tzv. best practice při aplikaci osvobození dodání 

vybraných nemovitých věcí od DPH, kdy se recipienti příslušné právní úpravy rovněž 

neobejdou bez důsledného zkoumání vymezení jednotlivých pojmů, u nichž je nutno 

zohlednit požadavek eurokonformního výkladu.  
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Resume 

This thesis deals with the issue relating to the exemption of the supply of selected 

immovable property from VAT. The emphasis is put on the assessment whether the Czech 

regulation of the exemption of the supply of selected immovable property from VAT is 

conformed to the directive on VAT. The main aim of this thesis is to find out the optimal 

application of relevant provisions of the Czech Act on VAT in concordance with the case law 

of the Court of Justice of the European Union and with European Union’s legislation. 

The first chapter is devoted to general questions concerning the issue of the exemption of 

particular transactions from VAT. This kind of exemption is known as a substantive 

exemption from a tax. The core of this part is focused on the qualification of the purpose of 

the exemption of the supply of the land or building from VAT. This particular step is 

necessary due to the fact the teleological interpretation shall be decisive for the correct 

application of relevant provisions of the directive on VAT. The relevant legal regulation for 

my research is encompassed at the end of this chapter. 

The second chapter is focused on the application of the legal term immovable property. 

First, I analyzed the definition of the term immovable property in the Czech civil law because 

this branch of law provides basic definition of this term. However, such term is modified in 

the legal regulation of VAT due to the requirement of the uniform application of the terms 

used by the directive on VAT in all Member States of the European Union. That is the reason 

why the term immovable property involves also movables which carry out the same functions 

as immovable property. 

After the general introductory part, the analysis of the exemption of the supply of the land 

follows. The supply of the land is generally exempted from the VAT pursuant to the 

legislation of the European Union. Notwithstanding, there are exceptions from such principle. 

The first exception is the supply of the land on which the building stands and the second 

exception is the supply of the building land. These exceptions express the fact that only the 

new constructions should be taxed by VAT because the land itself does not provide added 

value. 

The following part is devoted to the discrepancy in the terminology used in the legislation 

on the exemption of the supply of selected immovable property from VAT in the Czech 

legislation and in the European Union’s law. The terms used in the Czech legislation are 
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analyzed and then these terms are compared with their counterparts in the directive on VAT. 

Then, their interpretation in compliance with the requirements of European Union’s law is 

suggested. 

After this part, the part concerning the analysis of the supply of selected immovable 

property from VAT follows. 

This thesis embodies discourse on the so called best practice when the exemption of the 

supply of selected immovable property from VAT applies. This topic was chosen because it 

seems to be difficult for the tax subjects to interpret the Czech legislation of VAT due to the 

inconsistent terminology used by the Czech and European Union legislator. 
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Abstrakt 

Hlavním cílem této práce zaměřené na oblast osvobození dodání určitých nemovitých věcí 

od DPH bez nároku na odpočet má být poskytnutí tzv. best practice této harmonizované 

úpravy, jehož vytvoření je možné pouze na základě analýzy dotčených českých a unijních 

právních předpisů z oblasti DPH. K dosažení vytyčených cílů přitom byla použita metoda 

analýzy, syntézy, deskriptivní a metoda komparace daňového práva. 

Výsledkem vědeckého bádání prezentovaného v této práci je nejprve vymezení účelu 

osvobození dodání pozemku a budovy od DPH dle směrnice o DPH, v jehož světle je za 

použití systematického výkladu nutno interpretovat i právní úpravy DPH členských států 

Evropské unie. Práce je dále zaměřena na poskytnutí eurokonformního výkladu termínů 

použitých českým zákonem o DPH, který při vymezení pojmu vybraná nemovitá věc vychází 

pouze z českého soukromého práva. Třetím výsledkem zkoumání je pak posouzení souladu 

samotné právní úpravy osvobození dodání vybraných nemovitých věcí od DPH dle českého 

zákona o DPH s právem Evropské unie. Na základě provedeného rozboru jsem došel 

k závěru, že vedle opominutí směrnicí o DPH zavedeného pojmosloví, které lze překlenout 

výkladem, neodpovídají požadavkům unijního práva rovněž i některé dílčí atributy 

osvobození dodání vybraných nemovitých věcí od DPH zavedené českým zákonem o DPH. 
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Abstract 

The thesis is focused on the legal regulation on the exemption of the supply of selected 

immovable property from VAT without deductibility of the VAT paid at the preceding stage. 

The main aim of the thesis is to analyze the so called best practice in the field of VAT. This 

aim shall be reached by the analysis of the relevant Czech and European Union legislation 

governing the VAT. The thesis was created with the use of analysis, synthesis, comparative 

tax law and description as the methods of scientific work. 

The definition of the purpose of the supply of a building or of a land on which a building 

stands pursuant to the directive on VAT could be found as the first result of the research. The 

VAT legislation of the EU Member States shall be interpreted with the use of this definition 

and the systematic interpretative method. The second result of this thesis is the interpretation 

of the Czech legal terms in accordance to the EU. legislation. It is necessary to admit that the 

Czech legal terms in the Act on VAT originate from the Czech private law legislation but 

their particular meaning in the Act on VAT differs. The third result of this thesis is an 

assessment whether the relevant provisions of the Czech Act on VAT are in concordance with 

the EU legislation. The author concluded that such requirement is not fulfilled and that the 

terminology used in the Czech Act on VAT does not conform to the terminology used in the 

EU directive on VAT.  


