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ÚVOD

Předmětem této diplomové práce je vlastnictví pozemků a jejich převody z pohledu daňových 

předpisů. Důvodů, které mě vedly ke zpracování uvedeného tématu do diplomové práce, je 

několik. Především to byl můj zájem o problematiku pozemků a nemovitých věcí obecně. 

Zvolené téma spojuje několik zajímavých oblastí. Umožňuje postihnout nejen oblast práva 

finančního z pohledu majetkových daní, ale také právo občanské z pohledu vlastnictví a převodů 

nemovitostí.

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

vlastnictvím pozemků a úplatnými převody vlastnictví k pozemkům na území České republiky a 

následně se zamyslet nad vhodností aktuální právní úpravy a jejími možnými změnami. 

Tato práce je strukturována do úvodu, šesti částí a závěru. Úvodní část práce jsem věnovala 

teoretickému úvodu do problematiky související s tématem diplomové práce, a to jak z pohledu

finančního, tak občanského práva. V první části konkrétně rozebírám pojem nemovité věci a 

pozemku. Druhá část popisuje vlastnické právo včetně formy jeho převodu a krátce také 

problematiku katastru nemovitostí. V třetí části se dostávám k obecné problematice daňového 

práva, k vymezení základních pojmů a charakteristice daňové soustavy. 

Čtvrtá a pátá část tvoří těžiště diplomové práce. Čtvrtá část je věnována daním, jež zatěžují 

vlastnictví nemovitých věcí, se zaměřením na daň dopadající na vlastnictví pozemků. V 

jednotlivých kapitolách rozebírám konstrukční prvky daně z pozemků a správu daně z 

nemovitých věcí. Závěrem se zabývám opodstatněním daně a jejími možnými změnami. Část 

pátá je věnována dani zatěžující převod nemovitých věcí, a to konkrétně dani z nabytí 

nemovitých věcí. Stejně jako u daně z nemovitých věcí se systematicky věnuji jednotlivým 

konstrukčním prvkům daně a správě daně. V poslední kapitole se zamýšlím nad nutností 

existence daně a jejími případnými změnami. V závěru této práce shrnuji poznatky, které v rámci 

rozebíraného tématu považuji za nejdůležitější. 

Pozemky jsou podřazeny pojmu nemovitých věcí. Pro komplexní pojetí problematiky daně z 

nabytí nemovitých věcí bylo nezbytné zabývat se nemovitými věcmi jako takovými, neboť 
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neexistuje zvláštní úprava pro pozemky. V případě daně z nemovitých věcí se nicméně věnuji 

zejména té úpravě, která je specifická pro pozemky. 

Na vlastnictví pozemků a jejich převody dopadají nejen výše uvedená daň z nemovitých věcí a 

daň z nabytí nemovitých věcí, ale také daň z příjmů a daň z přidané hodnoty. Druhým dvěma 

uvedeným daním se v této práci nevěnuji, neboť bych pravděpodobně značně překročila rozsah 

stanovený pro diplomovou práci.
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1. Nemovitá věc 

1.1 Pojem

Věc je definována jakožto vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.1 Pojem věci v 

právním smyslu je v občanském zákoníku určen pozitivně dvěma definičními kritérii. Prvním 

kritériem je odlišnost od osoby. Občanský zákoník nerozlišuje, zda se jedná o osobu právnickou 

nebo fyzickou. Druhým kritériem je schopnost sloužit potřebě lidí. Potřebami lidí se rozumí 

lidské potřeby v nejširším slova smyslu, jako jsou potřeby hospodářské, estetické, technické a 

další. Literatura2 dále doplňuje třetí kritérium, a to ovladatelnost. Zmíněné znaky musí být 

splněny kumulativně. Občanský zákoník dále obsahuje negativní definici věci. Věcí nejsou části 

lidského těla, neboť i části lidského těla požívají takovou právní ochranu jako osoba samotná. Z 

definice věci se vyčleňuje živé zvíře.  

Jedním ze základních třídění věcí v českém právním řádu je jejich dělení na věci movité a věci 

nemovité. Věci nemovité jsou v občanském zákoníku definovány jako pozemky a podzemní 

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

věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku a nelze-li 

takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.3 Nemovitá

věc může být hmotná i nehmotná. Veškeré další věci je nutno považovat za věci movité.4

Pozemkům se věnuji podrobněji v následující kapitole (1.2. Pozemek). Příkladem podzemní 

stavby se samostatným účelovým určením mohou být vinné sklípky, podzemní garáže a další 

samostatně stojící stavby pod povrchem země. Obvykle je v této souvislosti také uváděno metro.5

Věcná práva k pozemkům a podzemním stavbám se samostatným účelovým určením jsou 

nehmotnou nemovitou věcí. Příkladem práva, které za nemovitou věc prohlásí zákon, je právo 

stavby.6 Věcem, které nejsou součástí pozemku a není možné je přenést z místa na místo bez 

porušení jejich podstaty zvláštní zákony7 za určitých podmínek propůjčují charakteristiku 

1 Ustanovení § 489 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
2 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
ISBN 9788074783258; s. 377.
3 Ustanovení § 498 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
4 Ustanovení § 498 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
5 Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 
9788074783708; s.1177.
6 Ustanovení § 1242 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7 Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství.
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nemovitých věcí. Takovou nemovitou věcí je například ložisko vyhrazeného nerostu.8 Jinou

součástí objektivní reality, jež za nemovitou věc označí zákon (občanský zákoník, popřípadě jiný 

zákon) je například jednotka. Jednotka je dle občanského zákoníku9 věcí nemovitou. Jednotka 

představuje výhradní vlastnické právo k ohraničené části domu a podílové vlastnické právo ke 

společným částem nemovité věci, přičemž tato práva jsou neoddělitelně spojena.10

Pro nakládání s nemovitými věcmi platí zvláštní pravidla zajišťující právní jistotu. Uplatnění 

principu právní jistoty je zaprvé reflektováno nutností evidence nemovitých věcí ve veřejně 

přístupných seznamech. Takovým seznamem je v případě nemovitých věcí katastr nemovitostí. 

Za druhé se promítá do úpravy právního jednání týkajícího se nemovitostí, neboť pro takové 

jednání se vyžaduje písemná forma.

1.2 Pozemek

Pozemek je vždy nemovitou věcí, a to bez ohledu na druh, polohu, výměru, vlastnictví, způsob 

využití a podobné. Legálně je pozemek definován jako část zemského povrchu oddělená od 

sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, 

hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se 

stavba umisťuje a povoluje, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, územním 

souhlasem nebo hranicí danou schválením navrhovaného záměru stavebním úřadem, hranicí 

jiného práva, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů 

pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků.11 Přesné vymezení hranic pozemku je 

rozhodující pro určitost předmětu pozemkově-právních vztahů a určení polohy pozemku. 

Vymezením hranic je pozemek oddělen od ostatních pozemků. Pozemky se člení dle různých 

kritérií, přičemž zpravidla nejdůležitějším kritériem je účelové určení pozemku. Účelovým 

určením (také účelovou kategorizací pozemků) se rozumí třídění pozemků dle hospodářského 

nebo jiného společenského účelu na druhy pozemků.12 Mezi faktory ovlivňující účelové určení 

pozemku patří jak přirozené vlastnosti a umístění pozemku, tak veřejný zájem na jeho využití. 

8 Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 
9788074783708; s. 1178.
9 Ustanovení § 1159 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
10 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
ISBN 9788074783258; s. 381
11 Ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.
12 FRANKOVÁ, Martina. Úvod do pozemkového práva. Beroun: Eva Rozkotová, 2014. ISBN 9788087488195; s.
44.
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Druh pozemku je údaj evidovaný v katastru nemovitostí a členění druhů pozemků je upraveno 

katastrálním zákonem.13 Katastrální zákon rozlišuje nezemědělské pozemky, tedy lesní pozemky, 

vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy a zemědělské pozemky, kterými jsou 

orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty. Pozemky jsou dále 

členěny například ve stavebním zákoně nebo zákoně o oceňování majetku. Stavební zákon14

rozlišuje stavební pozemky, zastavěné pozemky a nezastavitelné pozemky. Zákon o oceňování 

majetku15 pozemky člení na stavební pozemky, zemědělské pozemky evidované v katastru 

nemovitostí jako orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost, lesní 

pozemky, kterými jsou lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí, zalesněné nelesní 

pozemky, pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní plochy a jiné pozemky, které

nejsou uvedené. Stavební pozemky jsou dále děleny na zastavěné a nezastavěné. 

Pozemek nelze jakkoliv zničit, protože představuje určitý reálně vymezený prostor na zemském 

povrchu. Nelze jej přemístit, nelze jej ani vyrobit, ale lze jej rozdělit. Zájmem státu je účelné 

dělení pozemků. Není žádoucí, aby vznikaly pozemky, které by svojí velikostí, tvarem nebo 

špatnou přístupností byly nevyužitelné. Dle stavebního zákona16 proto s každým dělením 

pozemku vyjadřuje souhlas stavební úřad.  

S rekodifikací se soukromé právo navrátilo k zásadě superficies solo cedit. Jádrem této zásady je

právě pozemek.  Co je na pozemku vystavěno, stává se jeho součástí. Dle zákonné definice je 

součástí pozemku prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná 

zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve 

zdech.17 Součástí pozemku je také rostlinstvo na něm vzešlé.18 Prostor nad i pod povrchem není

neomezený. Limitem je faktická možnost vlastníka ovládat a užívat prostor nad i pod povrchem.

Prostor nad i pod povrchem, který je součástí pozemku, se tedy dle mého názoru může lišit 

v závislosti na technických možnostech vlastníka v daném místě a čase. Další limity tohoto 

prostoru jsou obsaženy ve veřejnoprávních předpisech.19 Důležitá výjimka z aplikace zásady 

13 Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. 
14 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
15 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. 
16 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
17 Ustanovení § 506 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
18 Ustanovení § 507 tamtéž.
19 Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon.
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superficies solo cedit je obsažena v přechodných ustanoveních občanského zákoníku,20 na jejímž

základě se stavby, které měly k účinnosti občanského zákoníku odlišného vlastníka od vlastníka 

pozemku, nestávají součástí pozemku. 

V souvislosti s pozemkem je vhodné zmínit pojem parcely. Parcela je v katastrálním zákoně 

definována jako pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a 

označen parcelním číslem.21 Katastrální zákon rozlišuje parcely stavební a pozemkové. Stavební

parcelou je pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, jiné 

druhy pozemku, než je zastavěná plocha a nádvoří jsou parcelami pozemkovými. Pozemek 

nemusí být totožný s parcelou, běžně zahrnuje více parcel nebo jejich částí.

20 Ustanovení § 3055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
21 Ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.
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2. Vlastnictví

2.1 Vlastnické právo

Vlastnické právo se řadí mezi absolutní věcná práva. Podstata věcných práv spočívá v tom, že 

oprávněná osoba má jejich prostřednictvím možnost v mezích zákona vykonávat bezprostřední 

právní panství nad individuálně určenou věcí bez jakéhokoliv zprostředkování jinou osobou.22

Věcná práva působí vůči neomezenému okruhu osob, jejichž povinností je zdržet se zásahů do 

práva a strpět jeho výkon oprávněnými osobami. Předmětem věcných práv je vždy věc v právním 

smyslu, věcná práva jsou tedy s věcí neoddělitelně spjata. Typickou vlastností věcných práv je, 

vzhledem k jejich společenskému a právnímu významu, jejich veřejnost. Existenci věcných práv 

lze často ověřit ve veřejných seznamech. Účelem veřejných seznamů je zejména posílit právní 

jistotu. Významným veřejným seznamem je již zmíněný katastr nemovitostí. K nemovitým 

věcem evidovaným v katastru nemovitostí lze nabýt věcné právo (zejména vlastnické právo) 

teprve vkladem tohoto práva do katastru nemovitostí. Věcná práva lze třídit do dvou skupin, 

přičemž první skupinu tvoří věcná práva k věci vlastní a druhou skupinu věcná práva k věci cizí. 

Mezi věcná práva k věci vlastní patří vlastnické právo. Věcná práva k věci cizí umožňují 

oprávněné osobě, která není vlastníkem, možnost v mezích zákona vykonávat přímé panství nad 

individuálně určenou věcí, nicméně nejedná se o nakládání libovolné, jako je tomu u vlastníka, 

ale o zvlášť vymezené nakládání, ke kterému je osoba oprávněná.23

Vlastnické právo je základním přirozeným právem chráněným ústavním pořádkem České 

republiky.24 Vlastnické právo je právním panstvím nad věcí, jehož obsahem je oprávnění 

vlastníka nakládat s věcí libovolně, a to co nejobsáhleji, za předpokladu, že tím neporušuje zákon 

nebo právo jiných osob. Vlastník může věc vymáhat na každém, kdo ji neoprávněně zadržuje, a 

bránit každému jinému neoprávněnému zásahu do věci.25 Panství nad věcí představuje přímou, 

bezprostřední a výlučnou možnost ovládat věc. Vlastník může svou moc realizovat nezávisle na 

jiné osobě a vyloučit kohokoliv z působení na věc. Právu vlastníka odpovídá povinnost ostatních 

subjektů respektovat toto panství. Vlastnické právo ovšem není neomezitelné. Lze jej omezit 

22 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
ISBN 9788074783258; s. 19.
23 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
ISBN 978807478325-8; s. 25.
24 Čl. 11 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů.
25 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
ISBN 978807478325-8; s. 30.
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v soukromém nebo veřejném zájmu. Vlastnické právo je persistentní, pokud vlastník pozbyde 

jedno z vlastnických oprávnění, vlastnické právo nezaniká. Vlastnictví je elastické, pokud skončí 

omezení vlastnického práva, vlastník bez dalšího nabude zpět všechna vlastnická oprávnění. 

Obsahem vlastnického práva jsou dílčí oprávnění vlastníka, a to zejména oprávnění věc držet, 

užívat a požívat. Vlastník je dále oprávněn s věcí nakládat, spotřebovat, poškodit, zhodnotit, 

odložit a další. Subjektem vlastnického práva může být více osob. Je-li subjektem vlastnického 

práva k jediné věci několik osob společně, jedná se o spoluvlastnictví.26 Spoluvlastníci mohou

vlastnit jednotlivé podíly na společné věci (podílové spoluvlastnictví), popřípadě vlastnit celou 

věc společně (společenství vlastníků). 

2.2 Nabytí vlastnického práva

Způsoby nabytí vlastnického práva lze rozlišovat dle několika kritérií. Prvním kritériem je právní 

důvod nabytí. Právními důvody nabytí jsou zákon, právní skutečnosti závislé na lidské vůli 

(právní jednání) a skutečnosti nezávislé na lidské vůli. Dalším kritériem je skutečnost, zda k 

nabývané věci již existovalo vlastnické právo. Lze rozlišovat absolutní nabytí vlastnického práva, 

kdy věc jako samostatný předmět neexistovala a relativní nabytí vlastnického práva, kdy 

nabyvatel nabyl věc od jiného vlastníka. Způsob nabytí vlastnického práva konečně dělíme na 

originární a derivativní. Originární vlastnictví vzniká nezávisle na nějakém předchůdci, zatímco 

při derivativním způsobu nabytí vlastnictví má pro nabyvatele význam vlastnického práva jeho 

předchůdce. Originární nabytí vlastnictví může být jak absolutní, jako je například vytvoření 

vlastní věci, tak relativní, kdy právo na nabyvatele není převáděno, ale přechází. Způsoby nabytí 

vlastnického práva jsou v rámci českého právního řádu upraveny občanským zákoníkem.27 Ten

rozlišuje následující originární způsoby nabytí vlastnického práva:  

- přivlastnění a nález (přivlastnění, nález, nález věci skryté) 

- přirozený přírůstek (přírůstek k nemovité věci, naplavenina a strž) 

- umělý přírůstek (zpracování, smísení, stavba) 

- smíšený přírůstek (cizí rostliny na pozemku) 

- vydržení (řádné vydržení) 

26 Ustanovení § 1115 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
27 Ustanovení § 1045 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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- nabytí vlastnického práva od neoprávněného 

- nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci 

Originárním způsobem nabytí je též nabytí plodů spadlých ze stromu28 nebo nabytí vlastnického

práva k roji včel.29

Při derivativním nabytí vlastnického práva nabyvatel odvozuje své právo od svého právního 

předchůdce, věc již musela být v něčím vlastnictví. Převod vlastnického práva vyžaduje shodnou 

vůli stran převést vlastnictví z dosavadního vlastníka na nabyvatele. Pro přechod je podstatná jiná 

právní skutečnost, než je vůle stran. 

2.3 Formy převodu vlastnického práva 

Jedním ze způsobů derivativního nabytí vlastnického práva je tedy převod. K převodu 

vlastnického práva dochází na základě vzájemného právního jednání. Takovým vzájemným 

právním jednáním je smlouva. Převodem vlastnického práva dochází k pozbytí vlastnického 

práva na straně původního vlastníka a jeho nabytí na straně nabyvatele, přičemž nabyvatel 

nabývá vlastnické právo v celém jeho rozsahu, tedy včetně všech oprávnění a povinností.30

K převodu vlastnického práva k věci dochází dle obecného pravidla31 okamžikem účinnosti 

smlouvy. Obecné pravidlo se neuplatní mimo jiné při převodu nemovitých věcí podléhajících 

zápisu do katastru nemovitostí. V takovém případě platí, že nabyvatel věc do svého vlastnictví 

nabývá až okamžikem zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí. K nemovitým věcem 

neevidovaným v katastru nemovitostí vlastnictví přechází dle obecného pravidla již účinností 

smlouvy. Účinnost smlouvy nastává, nebylo-li sjednáno jinak, jejím uzavřením. 

Převody vlastnického práva k nemovitým věcem lze rozdělit, jak již bylo výše naznačeno, na 

převody a přechody. Převody i přechody vlastnického práva k nemovitým věcem pak mohou být 

buď úplatnými, nebo neúplatnými.  

Bezúplatným převodem vlastnického práva k nemovité věci je darování. Mezi úplatné převody 

vlastnického práva k nemovitým věcem patří: 

28 Ustanovení § 1016 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
29 Ustanovení § 1014 tamtéž.
30 SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN
978-80-7400-499-5; s. 331.
31 Ustanovení § 1099 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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-  koupě 

-  směna 

-  dědění na základě dědické smlouvy  

-  smlouva o zajišťovacím převodu práva  

- vklad do obchodních korporací

Bezúplatným přechodem vlastnického práva k nemovité věci je dědění za zákona a vydržení. 

Úplatným přechodem vlastnického práva k nemovitým věcem je: 

-  vyvlastnění  

-  vypořádání společného jmění manželů  

- dražba

Tato diplomová práce se dále zabývá zásadně zdaňováním úplatných převodů nemovitých věcí, 

není-li uvedeno jinak.

2.4 Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je v obecné rovině vymezen v úvodním ustanovení katastrálního zákona jako 

veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech vymezených katastrálním 

zákonem zahrnujícím jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k 

těmto nemovitým věcem.32 Katastr nemovitostí je evidencí a zdrojem informací, které slouží

k ochraně práv k nemovitým věcem, neboť zahrnuje veškeré podstatné údaje, které se 

nemovitých věcí týkají. Údaje vedené v katastru nemovitostí dále slouží například k ochraně 

životního prostředí, k ochraně nerostného bohatství, k ochraně zájmů státní památkové péče, 

k oceňování nemovitých věcí a v neposlední řadě pro daňové účely.  

V katastru nemovitostí se evidují:

- pozemky v podobě parcel 

- budovy, kterým je přiděleno číslo evidenční nebo popisné, pokud nejsou součástí pozemku 

nebo práva stavby

- budovy, kterým se číslo popisně nebo evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku 

32 Ustanovení § 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. 
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ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby

- jednotky vymezené dle občanského zákoníku a jednotky dle zákona o vlastnictví bytů,  

- právo stavby

- nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis.  

V katastru nemovitostí se neevidují rozestavěné budovy. Budova do katastru může být zapsána 

pouze při zápisu rozestavěných jednotek v ní vymezených, pokud je dům alespoň v takovém 

stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí a byt je 

uzavřen obvodovými stěnami.33 Budova je v katastrálním zákoně vymezena jako nadzemní 

stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně 

uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.34 V katastru nemovitostí se dále neevidují

drobné stavby, přestože odpovídají definici budovy dle katastrálního zákona.  

Do katastru nemovitostí se údaje o právních vztazích zapisují vkladem, záznamem a poznámkou.

Vkladem se zapisují věcná práva, práva ujednaná jako věcná práva (například zákaz zcizení a 

zatížení), nájem a pacht. Návrh na vklad se podává příslušnému katastru nemovitostí na 

předepsaném formuláři v listinné nebo elektronické podobě. Záznamem se zapisují práva 

odvozená od vlastnického práva. Poznámkou se do katastru nemovitostí zapisují významné

informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru nemovitostí zapsaných vlastníků a 

jiných oprávněných. Zápisem se rozumí též výmaz skutečností uvedených v katastru nemovitostí. 

Výstup, jímž je možné prokázat stav evidovaný toho času v katastru nemovitostí, se nazývá výpis 

z katastru nemovitostí. Do katastru nemovitostí může veřejnost nahlížet a pořizovat výpisy bez 

jakéhokoliv právního důvodu. 

33 ŠUSTROVÁ, Daniela, Petr BOROVIČKA a Jaroslav HOLÝ. Katastr nemovitostí. 2. vydání. Praha: Wolters
Kluwer, 2017. Právo prakticky. ISBN 9788075527745.
34 § 2 písm. l) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.
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3. Daně 

3.1 Pojem a funkce daní

Současná literatura vymezuje daň jako platební povinnost, kterou stát stanoví zákonem k 

získávání příjmů pro úhradu celospolečenských potřeb, tj. pro veřejné rozpočty, aniž při tom 

poskytuje zdaňovaným subjektům ekvivalentní protiplnění,35 popřípadě jako povinnou, zákonem 

předem sazbou stanovenou částku, kterou se více méně pravidelně odčerpává na nenávratném 

principu část nominálního důchodu ekonomického subjektu ve prospěch veřejného peněžního 

fondu bez poskytnutí ekvivalentního protiplnění.36 Definice daně se často různí. Jednotlivé 

definice zpravidla odpovídají tomu, jaký charakteristický znak daně chce autor definice 

vyzdvihnout.

Povětšinou panuje shoda na následujících obligatorních znacích daně. Daně jsou peněžitá plnění. 

Hradit daně nepeněžní formou není možné. Daně lze ukládat pouze na základě zákona. Obecný 

požadavek zákonnosti daní a poplatků vyplývá z Listiny základních práv a svobod, kde stojí, že 

povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování 

základních práv a svobod37 a dále také, že daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.38

Daně jsou nedobrovolným plněním, neboť povinnost k placení daně je uložena zákonem. 

Nejedná se ovšem o plnění sankční povahy, které je ukládáno za nesplnění právní povinnosti. 

Nenávratností daně je míněn fakt, že neexistuje povinnost státu jednou zaplacenou daň vracet.

Typickým znakem daně je neekvivalentnost, která spočívá v absenci bezprostředního protiplnění 

ze strany veřejné moci. Výnos z daní je navrácen společnosti ve formě opatření vedoucích ke 

zvyšování blahobytu. Takové protiplnění je neekvivalentní, neboť je poskytováno neurčitému 

počtu osob. Nevzniká na něj, na základě obsahu daňověprávního vztahu, nárok osobě, která daň 

zaplatila. Protiplnění je nekonkrétní, nepřímé a obecné. Daně jsou ukládané státem nebo jinými 

veřejnoprávními korporacemi. Spravovány jsou správcem daně. Správcem daně je správní orgán 

(tj. orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku, jiný orgán a právnická či fyzická 

35 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-
80-7400-440-7; s. 154.
36 RADVAN, Michal, et al. Finanční právo a finanční správa: Berní právo. 1. vydání. Brno: Doplněk, Masarykova 
univerzita, 2008. ISBN 978-80–210-4732-7, 978-80-7239-230-8; s. 23.
37 čl. 4 odst. 1) ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů.
38 čl. 11 odst. 5) tamtéž.
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osoba, vykonává-li působnost v oblasti veřejné správy) nebo jiný státní orgán v rozsahu, v jakém 

mu je zákonem nebo na základě zákona svěřena působnost v oblasti správy daní.39

Daně jsou příjmem veřejných rozpočtů. Fakultativní znaky daně jsou spojeny s charakterem daně 

jako příjmem veřejného rozpočtu. Mezi fakultativní znaky daně (u daní se obvykle vyskytují, ale 

nemusí tomu tak být vždy) patří zejména neúčelovost. Úhrada daně zpravidla není určena na 

konkrétní účel. Tím se daň liší od poplatku, který je vymezen jako platba, která se platí jako 

částečná úhrada nákladů spojených s činností státních orgánů nebo za oprávnění poskytovaná 

poplatníkovi40 (například soudní poplatek umožňuje domáhat se práva u soudu). Dalším 

fakultativním znakem je řádnost. To znamená, že daně jsou zpravidla periodickým příjmem 

veřejných rozpočtů. Pravidelnost daní vyplývá z toho, že úhrada daní se zpravidla periodicky 

opakuje. Daně jsou plánovaným příjmem veřejných rozpočtů.

Na základě výše uvedených znaků lze dovodit obecnou definici daně, která je nedobrovolným, 

nenávratným, nesankčním, neekvivalentním peněžitým plněním, ukládaným státem nebo jinými 

veřejnoprávními korporacemi na základě zákona, spravovaným státem nebo jinými osobami 

vykonávajícími veřejnou správu. Daň je veřejným příjmem veřejných rozpočtů, a to příjmem 

zpravidla neúčelovým, řádným, pravidelným a plánovaným. 

Daně mají řadu funkcí, které leží mimo právo. Nejen, že daně tvoří hlavní příjem veřejného 

rozpočtu, ale stávají se také nástrojem hospodářské politiky státu, ovlivňují chování subjektů a 

zabezpečují hospodářskou rovnováhu. Finančněprávní teorie rozeznává a za nejdůležitější 

považuje následující: funkci fiskální, alokační, redistribuční, stimulační a stabilizační.41

Za ekonomicky nejdůležitější funkci daní je v literatuře často považována funkce fiskální.

Význam této funkce spočívá v opatřování finančních prostředků plynoucích do veřejných 

peněžních fondů prostřednictvím odčerpávání prostředků od fyzických a právnických osob. 

Příjmy z daní jsou obvykle nejvýznamnějším příjmem veřejných peněžních fondů, a tedy 

významným zdrojem financování veřejných statků.42

39 Ustanovení § 10 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. 
40 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-
80-7400-440-7; s. 93.
41 Někteří autoři zastávají názor, že např. funkce alokační a fiskální splývá. Srov. např. KUBÁTOVÁ, 
Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. Praha: ASPI, 2005. Vzdělávání a certifikace účetních. ISBN 80-7357-
092-0; s. 17.
42 V roce 2017 se na daních vybralo 786 636 milionu korun českých.
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Funkce alokační se uplatňuje v případech, kdy selhávají mechanismy tržní ekonomiky. 

Umožňuje přesunout zdroje, jejichž efektivní alokace není dostatečně zajištěna působením 

mechanismů trhu. Mechanismy trhu jsou vhodné pro zajišťování soukromých statků. Zajištění 

produkce statků či poskytování služeb veřejného charakteru, které by v tržním prostředí byly 

produkovány jen v malém, nedostatečném množství, je úkolem státu. Finanční prostředky 

vybrané na daních umožňují státu podpořit takové činnosti, které jsou pro společnost žádoucí, 

ačkoliv podceněné trhem. Příkladem lze uvést poskytnutí podpory prostřednictvím daňových úlev 

subjektům činným v oblasti výzkumu a vývoje.  

Redistribuční funkce daní spočívá v jejich přerozdělování tak, aby byly zmírněny rozdíly v 

příjmech jednotlivých subjektů. Stát ve větší míře vybírá daně od bohatších (například použitím 

progresivní sazby daní z příjmů). Sociálně slabší skupiny obyvatelstva stát naopak při výběru 

daní relativně zvýhodňuje (např. poskytnutím daňových výhod, slev nebo odpočitatelných 

položek na dani), a tím zvyšuje jejich příjmy.  

Rozdělení příjmů ve společnosti prostým působením tržních mechanismů může být společností 

považováno za nepřijatelné. Daně jsou tradičně považovány za vhodný nástroj k zmírnění 

nerovností v příjmech subjektů. Je otázkou, do jaké míry lze redistribuční funkci daní využívat. 

Neúměrné zvyšování daňové zátěže jedné skupiny subjektů může vést k jejich demotivaci a 

následnému útlumu, popřípadě přesunu jejich aktivit. Uvedené je přímo spjato s politickým 

režimem. Míra a způsob redistribuce jsou v jednotlivých zemích rozdílné, hlavně v závislosti na 

intenzitě státních zásahů do hospodářského a společenského dění.43 V demokratickém státě při 

výrazném zastoupení obyvatel s vyššími příjmy budou tendence přerozdělování peněžních 

prostředků od bohatších k chudým mírnější, než kdyby byla situace opačná. V socialistických 

zemích se musí přerozdělovat podstatně větší část národního důchodu prostřednictvím státního 

rozpočtu, jelikož tento neslouží pouze k vydržování státního aparátu, ale zajišťuje výstavbu 

socialistické, popř. komunistické společnosti a mnohých jiných celospolečenských potřeb.44

Účelem daní je určitým způsobem podporovat určité chování subjektů nebo je naopak od určitého 

chování odrazovat. Stimulační funkce využívá toho, že daňové povinnosti jsou subjekty vnímány 

43 GRÚŇ, Ľubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2009. Vysokoškolské
právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-745-4. 
44 ZAHÁLKA, Vladimír. Teoretické otázky finančního práva a základní předpoklady jeho efektivnosti při řízení 
ekonomických procesů. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1982; s. 94.
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jako břímě.45 Subjekty jsou motivovány k činnostem směřujícím ke snižování daňového zatížení. 

Stát poskytuje subjektům pozitivní stimulaci například v podobě daňových úlev. Příkladem 

pozitivní stimulace je možnost odpočtu daňové ztráty minulých let, čímž dojde ke snížení rizika a 

podpoře podnikání. Při negativní stimulaci stát vystavuje určité výrobky vyššímu zdanění, a tím 

reguluje jejich spotřebu. Příkladem jsou vysoké spotřební daně na alkohol a cigarety. 

Prostřednictvím stabilizační funkce přispívají daně ke zmírňování cyklických výkyvů 

v ekonomice. V období hospodářské konjunktury, kdy důchody a spotřeba rychle rostou, daně 

odčerpávají od subjektů větší množství prostředků. Tím je eliminován prudký růst poptávky a 

zamezuje se následnému přehřátí ekonomiky. Zároveň se z vybraných prostředků vytváří zásoby, 

které mohou být využity v příštím období recese k nastartování ekonomiky. V období 

hospodářské stagnace daně odčerpávají menší množství prostředků, čímž je stimulována 

poptávka. Stabilizační funkce daní je součástí hospodářské politiky státu, o níž se vede mnoho 

sporů. Odpůrci tvrdí, že snaha po stabilizaci je právě tou příčinou, která vyvolává nestabilitu.46

3.2 Prvky daňové konstrukce 

Jak již bylo uvedeno výše, daně lze ukládat pouze na základě zákona. Náležitosti, které musí 

daňověprávní vztah mít, jsou určeny daňovými zákony. Konstrukční prvky slouží k určení toho, 

na koho a v jaké míře jednotlivé daně dopadají. Odborná literatura uvádí různé konstrukční prvky 

a různě je člení. Konstrukční prvky se nejčastěji dělí na konstrukční prvky základní a ostatní. 

Mezi základní konstrukční prvky jsou obvykle řazeny subjekt daně, objekt, základ daně a daňová 

sazba, eventuálně splatnost daně.  Daňové zákony kromě toho obsahují nebo mohou obsahovat i 

další náležitosti daní, jako osvobození od daně, ustanovení o daněprostém minimu, o minimální 

dani apod.47

Subjektem daně je fyzická nebo právnická osoba, která má podle zákona povinnost platit daň. 

V oblasti přímých daní takovou osobu nazýváme poplatníkem daně. Poplatníkem se rozumí 

osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani. Poplatník daň zpravidla 

bezprostředně odvádí, splnění daňové povinnosti může být vymáháno pouze na něm. Poplatník je 

45 ŠIROKÝ, Jan. Daňové teorie: s praktickou aplikací. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2008. Beckovy ekonomické
učebnice. ISBN 978-80-7400-005-8. 
46 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. Praha: ASPI, 2005. Vzdělávání a certifikace účetních. 

ISBN 80-7357-092-0; str. 19. 
47 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-
80-7400-440-7; s. 159.
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zamýšleným nositelem daňového břemena. To neplatí bezvýhradně, například poplatník daně 

z nemovitosti může daň zahrnout do výše nájemného, čímž způsobí, že nositelem daňového 

břemene se ve skutečnosti stane nájemce. 

V oblasti nepřímých daní neodvádí poplatník daň sám, ale tuto povinnost zákon ukládá jiné 

osobě. V takovém případě se subjekt daně označuje pojmem plátce daně. Plátce má ze zákona 

povinnost pod vlastní majetkovou odpovědností vypočítat, vybrat (srazit) a odvést příslušnému 

správci daně daň vybranou od poplatníka nebo sraženou poplatníkovi.48 Ve většině případů plátce 

daně daň odvádí, avšak daňové břemeno nese jiný subjekt. Výjimkou je situace, kdy plátce daně 

daň nevybere, nebo vybere v nesprávné výši. V takovém případě je plátce nucen snášet daň ze 

svého. Podobná situace může nastat také u spotřebních daní, u kterých je plátce daně jediným 

daňovým subjektem. Pakliže se plátci daně nepodaří celou výši daně zahrnout do ceny produkce, 

je nucen její část nést.  

Objektem neboli předmětem zdanění je hospodářská skutečnost nebo činnost, na jejímž základě 

je možné uložit poplatníkovi daňovou povinnost. Takovou skutečností může být zejména příjem, 

vlastnictví nebo užívání majetku, převody vlastnictví, úkon, činnost apod. Samostatný předmět 

též rozhoduje o názvu konkrétní daně (například daň z pozemků, daň ze staveb). Určení 

daňového objektu je východiskem pro stanovení daňového základu.  

Základ daně je kvantitativním parametrem pro určení výše daňové povinnosti.49 Představuje 

objekt daně, který je vyjádřen v zákonem stanovených, měřitelných jednotkách. Zatímco objekt 

daně určuje, co je důvodem pro stanovení daňové povinnosti, základ daně určuje, z čeho bude 

daň stanovena. Rozlišujeme valorický a jednotkový základ daně. Valorický základ daně je 

vyjádřen v peněžních jednotkách, jednotkový základ daně v nepeněžních jednotkách (například 

v kusech, litrech a podobně). Základ daně se stanoví rozdílně pro jednotlivé daně.  

Sazba daně je meřítko, pomocí něhož se stanoví výše daně ze základu daně. Druhy sazeb daně 

teorie dělí do dvou základních skupin na sazbu daně podle druhu předmětu daně nebo poplatníka 

a sazbu daně podle základu daně. Sazba daně dle základu daně může být v zásadě pevná nebo 

48 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-
80-7400-440-7; s. 159.
49 GRÚŇ, Ľubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2009. Vysokoškolské
právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-745-4; s. 144.
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poměrná.50 Sazba daně rozlišovaná podle druhu předmětu daně nebo poplatníka se posléze dělí 

na jednotnou a diferencovanou.

Pevná sazba je sazbou, která je určena pevnou částkou bez přihlédnutí k výši daňového základu. 

V případě pevné sazby se vychází ze specifického základu daně určeného měrnými jednotkami 

(například metry čtvrtečními plochy). Pevná sazba se uplatňuje u spotřebních daní, zčásti též pro 

daň z nemovitostí (konkrétně u některých druhů pozemků).  

Poměrná sazba vyjadřuje poměr daně k daňovému základu v hodnotovém vyjádření a zpravidla je 

stanovena určitým procentem. Rozlišujeme poměrnou sazbu lineární, progresivní a degresivní. 

Poměrná sazba lineární je stanovena jednotně určitým procentem ze základu, bez ohledu na výši 

samotného základu daně (například ze základu 1000 Kč 10 %, ze základu 2000 Kč taktéž 10 %). 

Mezi výhody lineární sazby patří mimo jiné jednoduchost výpočtu daně a neutrálnost ke všem 

subjektům daně. Poměrná sazba progresivní (vzestupná) se vyznačuje tím, že s výší daňového 

základu se zvyšují i procentní sazby (například ze základu 1000 Kč 10 %, ze základu 2000 Kč 20 

%). Tento typ daňové sazby dle mnohých nejlépe vyhovuje požadavku na daňovou spravedlnost, 

neboť bohatší subjekt je schopen se stejnou újmou postrádat více než chudší.51

Základní forma progresivní sazby daně by umožňovala plynulé zvyšování míry zdanění pro 

každý přírůstek základu daně. Takový výpočet by však bylo z praktických důvodů nereálné 

uplatňovat. V praxi se tedy využívají sazby progresivně klouzavé nebo progresivně stupňovité. 

Základ daně je rozdělen do několika pásem podle jeho velikosti a pro každé pásmo se stanoví jiná 

úroveň sazby.52 Platí, že čím vyšší je pásmo, tím vyšší je i sazba.  

U progresivně stupňovité sazby dochází při přechodu z jednoho pásma do druhého k razantnímu 

zvýšení daně, neboť v případě, že základ daně překročí stanovenou hranici pásma, je vyšší 

sazbou zdaňován celý daňový základ. Tento model v dnešní době není obvyklý. Zvýšení základu 

daně o pouhou 1 Kč by mohlo vést ke skokovému zvýšení daně. Je pravděpodobné, že v takové 

situaci by většina subjektů regulovala svou činnost tak, aby se jejich daňový základ držel v horní 

hranici pásma nižší sazby. Popřípadě by subjekty nepřiznávaly skutečnou výši daňového základu.  

50 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-
80-7400-440-7; s. 161.
51VANČUROVÁ, Alena, Lenka LÁCHOVÁ a Jana VÍTKOVÁ. Daňový systém ČR. V Praze: 1. VOX, 1997.
Ekonomie (1. VOX). ISBN 978-80-86324-72-2.
52 VOLKÁNOVÁ, Zdenka a Stanislav KLAZAR. Daně, daňová politika a daňová teorie. Praha: Vysoká škola
ekonomie a managementu, 2013. ISBN 978-80-87839-07-2.
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Naopak u progresivně klouzavých sazeb se vyšší sazba uplatní jen na takovou část daňového 

základu, která přesahuje zákonem stanovenou hranici. Na zbývající část základu daně se použije 

nižší procentní sazba. Vyšší sazba daně se použije pouze na tu část základu, která přesahuje 

určenou hranici, a na zbývající část základu se použije nižší sazba. U progresivně klouzavé sazby 

je přechod pozvolný. Od zavedení jednotné sazby daně u důchodových daní v roce 2008 se vedou 

časté politické diskuze o zpětném zavedení progresivní sazby. Progresivně klouzavá sazba je 

považována za spravedlivější a její zpětné zavedením u důchodových daní by mělo vést 

ke zvýšení solidarity mezi subjekty a snížení příjmové nerovnosti. Zavedení více daňových 

pásem by ovšem zkomplikovalo současný, již poměrně složitý, daňový systém. Došlo by také 

k většímu administrativnímu zatížení daňových subjektů i daňové správy. Současný systém navíc 

dle mého názoru již vykazuje prvky progresivity v podobě slev na dani a solidárního zdanění. Dle 

zprávy zveřejněné Mezinárodním Měnovým Fondem v lednu 201853 jsou rozdíly v příjmech 

v České republice nejnižší v EU a zemích OECD. Česká republika již dnes je jednou z nejvíce 

rovnostářských zemí na světě. Progresivní zdanění by subjekty pravděpodobně vnímaly jako trest 

za úspěch a motivaci ke zdanění příjmů jinde než v České republice.54

Poměrná sazba degresivní (sestupná) spočívá v tom, že čím vyšší je daňový základ, tím nižší je 

procento sazby (například ze základu 1000 Kč̌ 10 %, ze základu 2000 Kč̌ 5 %). Degresivní

zdanění je většinou současné společnosti považováno za neakceptovatelné, neboť by vedlo k 

nerovnoměrnému rozdělení majetku, resp. jeho koncentraci v rukou bohatších.  

Pokud má daň stanovenou pouze jednu sazbu, která je použitelná pro všechny druhy objektu dané 

daně, jedná se o sazbu jednotnou. Jednotná sazba je typická například pro daně z nabytí 

nemovitých věcí. Naopak pokud má daň stanoveno více různých sazeb pro různé druhy objektů 

daně, jedná se o sazbu diferencovanou. Diferencovaná sazba je stanovena například u daně z 

přidané hodnoty.

53 IMF. Inequality and Poverty across Generations in the European Union [online]. Vydáno 24. 1. 2018 [citováno
15. 2. 2018]. Dostupné z: https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2018/01/23/Inequality-
and-Poverty-across-Generations-in-the-European-Union-45137
54 DLOUHÝ, V. KOMENTÁŘ: Progresivní daň zabrzdí růst a vybídne k chytráckým trikům [online]. Vydáno 26. 2.
2017 [citováno 10.2.2018]. Dostupné z: https://ekonomika.idnes.cz/komentar-dane-sobotka-dlouhy-hospodarska-
komora-f6f-/ekonomika.aspx?c=A170224_132313_ekonomika_lve
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Splatností daně se rozumí okamžik, se kterým právní předpis spojuje provedení příslušné 

platební povinnosti poplatníkem.55 U každé daně je stanovena doba, do které má subjekt daně 

povinnost daň zaplatit. Pojem splatnost daně úzce souvisí se zdaňovacím obdobím. Zdaňovací 

období je časový interval, za který se daň vyměřuje.56 Jeho délka je obvykle stanovena v zákoně, 

jenž daň stanovuje. Varianty zdaňovacího období jsou kalendářní rok, hospodářský rok a účetní 

období. Daně lze platit jednorázově, v zálohách nebo ve splátkách. Jednorázově se daň platí 

zpravidla po skončení zdaňovacího období v jedné splátce, jejíž výše je předem známá. Při 

placení formou záloh subjekt odvádí platby již v průběhu zdaňovacího období, konkrétní výše 

daňové povinnosti tudíž ještě není známa. Po uplynutí zdaňovacího období jsou odvedené platby 

zúčtovány se zjištěnou daňovou povinností. Placení daně ve více splátkách je umožněno při 

vyšších sumách daňové povinnosti. Výše daňové povinnosti je v takovém případě známa na 

počátku zdaňovacího období a překračuje určitou stanovenou výši. Nezaplatí-li poplatník 

splatnou daň nejpozději v den její splatnosti, ocitá se v prodlení. Takové prodlení může být 

postiženo daňovou sankcí. Postih může být finanční nebo trestní. 

Mezi ostatní konstrukční prvky daně se obvykle řadí, jak již bylo uvedeno výše, osvobození, 

daněprosté minimum, či minimální základ daně. Daňové osvobození znamená, že určitý 

poplatník je osvobozen od platební povinnosti. Dani zásadně podléhá, ale z důvodů stanovených 

zákonem je v daném případě od daně osvobozen.57 Osvobození vázáné na osobu poplatníka je

osvobozením osobním. Osvobození vázáné na předmět daně je osvobozením věcným. Institut 

osvobození umožňuje korigovat tvrdosti nebo nespravedlnosti zdanění, proto jej považuji obecně 

za správný. Daněprostým minimem je takový daňový základ, ze kterého se daň nevybírá. Při 

velmi nízkém daňovém základu by v určitých případech administrativní náklady na výběr daně 

převýšily její výnos. Proto je stanoveno daněprosté minimum, tj. takový daňový základ, ze 

kterého se daň ještě nevybírá. Minimální daň je oproti tomu nejnižší přípustná daň vybíraná od 

poplatníka bez ohledu na výši daňového základu. Účelem stanovení minimální daně je eliminovat 

daňové úniky.  

55 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-
80-7400-440-7; s. 162.
56 VANČUROVÁ, Alena, Lenka LÁCHOVÁ a Jana VÍTKOVÁ. Daňový systém ČR. V Praze: 1. VOX, 1997.
Ekonomie (1. VOX). ISBN 978-80-87480-05-2; s. 20.
57 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-
80-7400-440-7; s. 163.
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3.3 Daňová soustava a třízení daní (s důrazem na majetkové daně) 

Daňová soustava představuje souhrn daní vybíraných v určitém státě v určitém čase. Z právního 

hlediska jsou to jednotlivé daně upravené v daňových zákonech.58 Členitost daňové soustavy 

podmiňují faktory jako je velikost státu, uplatňovaný ekonomický model a politické uspořádání 

státu.59

Současná soustava daní v ČR do značné míry vychází ze zákona o soustavě daní.60 Tento zákon

reagoval na nutnost daňové reformy související se změnou politických podmínek po listopadu 

1989. Zákon o soustavě daní zrušil dosud platné daňové předpisy a taxativně stanovil daně tvořící 

novou daňovou soustavu. Zákon o soustavě daní byl již zrušen,61 nicméně žádný jiný právní 

předpis v současnosti nestanovuje konkrétní podobu daňové soustavy.  

Daňová soustava se tak v České republice skládá z:  

1. Daní z příjmů, 

a) daň z příjmů fyzických osob,  

b) daň z příjmů právnických osob,  

2. Daně z nemovitých věcí,  

3. Daně z nabytí nemovitých věcí,  

4. Daně silniční,  

5. Daně z přidané hodnoty,  

6. Spotřebních daní,  

a) daň z minerálních olejů,  

b) daň z lihu,  

c) daň z piva,  

58 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-

80-7400-440-7; s. 162
59 MRKÝVKA, Petr. Finanční právo a finanční správa. Brno: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3579; s.
14.
60 Zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, ve znění pozdějších předpisů.  
61 Zrušen s účinností od 1. 1. 2004, kdy nabyl účinnosti zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Zrušovací 
ustanovení je obsaženo v ustanovení §141 tohoto zákona.
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d) daň z vína a meziproduktů,  

e) daň z tabákových výrobků,  

7. Energetických daní

a) daň ze zemního plynu a některých dalších plynů,  

c) daň z pevných paliv,  

d) daň z elektřiny.  

Daně lze členit podle řady klasifikačních kritérií. Příkladem klasifikačního kritéria je vazba na 

objekt daně. Daně in rem jsou ukládány na činnosti nebo objekty bez ohledu na platební 

způsobilost konkrétního subjektu povinného daň platit. Platební způsobilost se odvozuje jen 

z vnějších znaků hospodářské skutečnosti, která je předmětem daně. Osobní daně odrážejí 

schopnost daňového subjektu platit daň.62 Při ukládání osobních daní je přihlíženo 

k individuálním hospodářským a sociálním poměrům subjektu. Osobní daně lze z toho důvodu 

považovat za spravedlivější než daně in rem.

Dále lze pro dělení daní uplatnit kritérium kompetence daňového příjmu, kterým se rozumí 

rozdělení podle toho, do jakého rozpočtu daně plynou. Z hlediska uplatnění tohoto kritéria lze 

dělit daně na celostátní a místní.63

Nejčastěji jsou daně rozlišovány na daně přímé a daně nepřímé. Nepřímé daně jsou spojovány 

s příjmem při jeho upotřebení. Subjekt, který je povinen daň odvést, má možnost přenést 

břemeno daňové povinnosti. Do skupiny nepřímých daní patří daň z přidané hodnoty, spotřební 

daně a ekologická daň. Naopak přímé daně postihují zdaňovaný příjem při jeho vzniku. Daňový 

subjekt je osobou povinnou daň zaplatit, nemá možnost přenést daňové břemeno na někoho 

jiného. Z hlediska předmětu jsou daně přímé dále rozlišovány na daně důchodové a daně 

majetkové. Mezi daně důchodové se řadí daň z příjmů. Vzhledem k tomu, že daně majetkového 

typu zahrnují mimo jiné daň z nemovitostí a daň z nabytí nemovité věci, bude se jim tato práce 

věnovat konkrétněji.  

Předmětem majetkových daní je majetek v podobě movité nebo nemovité, v okamžiku držby či 

62 GRÚŇ, Ľubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2009. Vysokoškolské
právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-745-4; s. 123. 
63 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-
80-7400-440-7; s. 158.
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transferu.64 Výnos majetkových daní zpravidla plyne do státního rozpočtu, výjimkou je daň 

z nemovitých věcí, jejíž výnos je příjmem rozpočtu obcí. Ačkoliv v minulosti byly majetkové 

daně často rozhodujícím příjmem rozpočtů, v současnosti v tomto ohledu nehrají příliš 

významnou roli. Fiskální funkce majetkových daní je z toho důvodu mnohými zpochybňována. 

Dle literatury majetkové daně naplňují také funkci redistribuční, neboť zamezují koncentraci 

majetku, popřípadě stimulují vlastníky k efektivnějšímu využívání majetku.65 V literatuře se 

objevují dvě teoretické koncepce odůvodňující existenci majetkových daní. První z těchto 

koncepcí je založena na základě teorie chápání státu jako ochránce majetku.66 Subjekt povinný

platit daň v podstatě přispívá státu na poskytování služeb, které chrání jeho majetek, jako je 

například fungování policejních, hasičských sborů a podobně. Druhá koncepce vychází z principu 

prospěchu.67 Činnost státu, jako je například výstavba infrastruktury, školských zařízení nebo jiná 

propagace lokality, obvykle vede ke zvýšení hodnoty majetku. Daň může být chápána jako 

příspěvek na takovou činnost státu. 

Mezi nevýhody majetkových daní patří nízká efektivita jejich výběru. Náklady na administrativu 

spojenou s výběrem daně jsou často téměř stejně vysoké jako částky na daních vybrané. 

Majetkové daně jsou mnohými považovány za nespravedlivé, neboť se zpravidla jedná o druhé, 

případně třetí zdanění téhož. Každý majetek je pořízen z příjmu již jednou zdaněného příjmovou 

daní. Tento příjem je při pořízení majetku zdaněn transferovou daní podruhé. Pakliže je zdaněna i 

držba majetku, jedná se dokonce o třetí zdanění téhož.68 Popularitě majetkových daní rovněž 

nepřispívá fakt, že není zohledňována platební schopnost poplatníka, poplatník nutně nemusí 

disponovat prostředky k uhrazení daně.  

Majetkové daně lze dále dle různých hledisek kategorizovat na: 

- všeobecné a dílčí, v závislosti na tom, zda je předmětem zdanění celý majetek, nebo 

pouze jeho určitá část 

64 EDITED BY WILLIAM J. MCCLUSKEY, GARY C. CORNIA a LAWRENCE C. WALTERS. A primer on
property tax administration and policy. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2013. ISBN 9781118454343; s.
18, 24.
65 GRÚŇ, Ľubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2009. Vysokoškolské
právnické učebnice. ISBN 9788072017454; s. 154. 
66 VANČUROVÁ, Alena, Lenka LÁCHOVÁ a Jana VÍTKOVÁ. Daňový systém ČR. V Praze: 1. VOX, 1997.
Ekonomie (1. VOX). ISBN 978-80-87480-05-2; s. 323.
67 RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. Praha: C.H. Beck, 2007. Beckova edice právo a hospodářství. 
ISBN 978-80-7179-563-6; s. 16.
68 Tamtéž.
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- periodické a jednorázové

- subjektivní nebo objektivní, dle toho, zda se přihlíží k osobním poměrům poplatníka daně, 

které mají vliv na jeho daňovou povinnost 

- z nemovitostí a z kapitálových transferů.69

69 GRÚŇ, Ľubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2009. Vysokoškolské
právnické učebnice. ISBN 9788072017454; s. 149–150. 
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4. Daně dopadající na vlastnictví nemovitostí 

4.1 Daně z nemovitostí obecně 

Daň z nemovitých věcí je tradiční přímou daní majetkového typu. Současně je daní in rem.

Skutečnosti, jako je například zatížení nemovité věci dluhy nebo právními vadami, tedy nejsou 

brány v úvahu. Jedná se o daň místní, neboť výnos z ní plyne do rozpočtu obcí, přičemž 

příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitá věc nachází. Vybírána je periodicky. Daň z 

nemovitých věcí se v různých podobách vyskytuje ve všech evropských daňových systémech.70

Důvody obliby daně z nemovitých věcí jsou spojeny s charakterem, hodnotou a hospodářským 

významem nemovité věci. Nemovité věci jsou stabilní, tedy i příjem z této daně je stabilní a lze 

s ním počítat v dlouhodobých prognózách. Nemovité věci jsou zpravidla snadno viditelné a 

ocenitelné, jsou evidovány ve veřejných seznamech. Riziko daňových úniků je za takových 

okolností nepatrné.

Do daňové soustavy ČR byla daň z nemovitých věcí zavedena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani 

z nemovitých věcí (resp. nemovitostí), s účinností od 1. 1. 1993. Tento zákon zrušil a nahradil 

dosavadní daň domovní71 a daň zemědělskou.72

Zákon o dani z nemovitých věcí je členěn na sedm částí. První část upravuje daň z pozemků, 

vymezuje předmět a poplatníky daně, stanoví případy, ve kterých lze uplatnit osvobození od daně 

z pozemků, způsob určení základu daně a výši daňové sazby. Druhá část stejným způsobem 

pojednává o dani ze staveb. Část třetí obsahuje ustanovení společná pro daň z pozemků i daň ze 

staveb, týkající se například místního koeficientu nebo zdaňovacího období. Část čtvrtá zahrnuje 

ustanovení týkající se správy daně, zejména požadavky na obsah daňového přiznání a lhůtu pro 

jeho podání. Relativně nová část pátá upravuje oznamovací povinnost obce vůči správci daně. 

Konečně část šestá obsahuje zmocňovací ustanovení a část sedmá přechodná a závěrečná 

ustanovení.

Zákon byl dotčen více než třemi desítkami novel. Vzhledem k úzké vazbě mezi daní 

z nemovitých věcí a soukromým právem lze za zásadní považovat zejména novelizaci73

70 RADVAN, Michal. Finanční právo a finanční správa – berní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN
9788072392308; s. 286.
71 Zákon č. 143/1961 Sb., o domovní dani. 
72 Zákon č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani. 
73 Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého 
práva a o změně některých zákonů.
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související s rekodifikací soukromého práva. Cílem této novelizace bylo zohlednit rozsáhlé

změny soukromého práva a současně zachovat právní jistotu poplatníků daně z nemovitých 

věcí.74 Na první pohled viditelnou je změna terminologie. Nová terminologie občanského 

zákoníku vedla ke změně názvu daně z nemovitých věcí. Pojem byt byl nahrazen pojmem 

jednotka, jež zahrnuje jak byt, tak podíl na společných částech nemovitosti. Z věcných změn je 

třeba zmínit zejména změnu ve stanovení předmětu daně v souvislosti s institutem jednotky. 

Pozitivně lze hodnotit řadu legislativně technických úprav a lepší systematiku zákona, která je 

výsledkem novely.

Zákonodárce v rámci výše uvedené novelizace zcela nereflektoval jednu z nejzásadnějších změn 

v občanském právu týkající se nemovitých věcí, a to zakotvení zásady superficies solo cedit.

Zákon je, jak již bylo naznačeno výše, nadále strukturován na dvě relativně samostatné části, a to 

daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Důvodů pro takové rozdělení se nabízí vícero. Daňový 

základ i konstrukce daňové sazby jsou u daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek rozdílné, je 

tedy nutné využít odlišný způsob výpočtu daně. V důsledku dřívějšího neuplatňování zásady 

superficies solo cedit má doposud v některých případech pozemek a na pozemku stojící stavba 

odlišného vlastníka, poplatníkem každé z daní by tedy byla odlišná osoba.

4.2 Konstrukce daně z pozemků 

4.2.1 subjekt

Subjektem daně z pozemků je poplatník. Dle základního pravidla je poplatníkem daně z pozemku 

vlastník pozemku, přičemž není rozhodující, zda je vlastníkem pozemku daňový rezident České 

republiky nebo zahraniční rezident. Ve speciálně stanovených případech se poplatníkem daně 

z pozemků stává nájemce, pachtýř nebo skutečný uživatel pozemku. Poplatníkem daně 

z pozemku je vždy nájemce u pronajatého pozemku nebo pachtýř u propachtovaného pozemku, 

je-li evidován v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem. Uživatel je poplatníkem daně 

z pozemků v případě, že vlastník pozemku není znám. Taková situace může nastat například, 

probíhá-li soudní řízení o určení vlastnictví pozemku, popřípadě je-li v katastru nemovitostí 

evidována jako vlastník pozemku osoba, která nežije, a pozemek nebyl projednán v rámci

74 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Změny v zákoně o dani z nemovitých věcí schválené v zákonném opatření Senátu
[online]. Vydáno 2013 [cit. 3. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-
dokumenty/2013/informace-mf-ke-zmenam-v-zakone-o-dani-z-14952
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dědického řízení.75 Při určení uživatele pozemku poplatníkem daně je rozhodující faktický stav, 

poplatníkem se teoreticky může stát i neoprávněný uživatel pozemku. 

Pro určení poplatníka daně je rozhodující stav evidovaný v katastru nemovitostí k 1. lednu 

kalendářního roku, za který se daň stanoví. V případě převodu vlastnického práva k zdanitelné 

nemovité věci na přelomu kalendářního roku může v praxi nastat situace, kdy, ačkoliv byl 

koncem kalendářního roku podán návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch nabyvatele, 

katastrální úřad rozhodne o povolení vkladu až po 1. lednu následujícího roku. Na základě 

rozhodnutí o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí, které katastrální úřad vydá 

v následujícím roce, nastanou účinky převodu zdanitelné nemovitosti ke dni podání návrhu na 

vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Zpětně tedy dojde ke změně osoby zapsané 

jako vlastník nemovitosti v katastru nemovitostí k 1. lednu. Nabyvatel je k 1. lednu vlastníkem

nemovité věci a poplatníkem daně z nemovitých věcí, nicméně fakticky nemá k dispozici důkaz 

svého vlastnického práva. Zákon o dani z nemovitých věcí řeší takové případy tak, že nabyvateli 

prodlužuje lhůtu pro podání přiznání k dani. Nabyvatel má povinnost podat daňové přiznání 

nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž 

byl zapsán vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.76

Poplatníkem daně z pozemků je rovněž svěřenský fond, podílový fond nebo fond 

obhospodařovaný penzijní společností, je-li pozemek v těchto fondech. V případě pozemku 

zatíženého právem stavby je poplatníkem stavebník.

Zákon dále obsahuje zvláštní ustanovení týkající se pozemků ve vlastnictví České republiky. 

Poplatníkem je daně je organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní 

podnik nebo jiná státní organizace, které jsou příslušné hospodařit nebo mají právo hospodařit s 

majetkem státu.

Pakliže má povinnost platit daň z pozemku více poplatníků, jsou povinni plnit společně a 

nerozdílně. Na takové poplatníky se hledí, jako by měli společnou daňovou povinnost. Jedná se o 

spoluvlastníky pozemku, u nichž nelze určit jejich podíl na nemovité věci (například manželé 

vlastnící nemovitou věc ve společném jmění manželů). 

75 NOVOTNÁ, Monika. Zákon o dani z nemovitých věcí: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře 
(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-002-9, s. 11 
76 Ustanovení § 13a odst. 11) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.
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4.2.2 předmět

Předmětem daně z pozemků jsou ty pozemky, které jsou na území České republiky evidované v 

katastru nemovitostí. Daň z pozemků se nevztahuje na pozemky v zahraničí, a to ani v případě, že 

je jejich vlastníkem občan nebo daňový rezident České republiky. Zdanění nemovité věci podle 

místa, kde se nachází, vychází z obecných zásad mezinárodních smluv a práva EU. Je tak

zamezeno dvojímu zdanění téhož. 

Zákon dále některé pozemky z předmětu daně výslovně vyjímá: 

- pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami, v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb. Toto 

ustanovení vylučuje, aby jedna nemovitá věc podléhala současně jak dani z pozemků, tak i dani 

ze staveb a jednotek. Stavba je obvykle součástí pozemku, nemovitou věcí je tedy často pouze 

pozemek. Pozemek, který je zastavěný zdanitelnou stavbou podle daně ze staveb, je zdaňován 

v rámci zdanění stavby. Takové řešení je praktičtější než varianta opačná, neboť konečnou 

výměru podléhající zdanění daní z pozemků lze získat po odečtení plochy zastavěné zdanitelnou 

stavbou od celkové plochy pozemku;

- lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranného a zvláštního určení. Lesní zákon77

rozděluje lesy podle jejich hlavních funkcí na lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy 

hospodářské. Ochranné lesy jsou vymezeny v lesním zákoně jako lesy na nepříznivých 

stanovištích, vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy

na exponovaných hřebenech a lesy v klečovém lesním vegetačním stupni.78 Lesy zvláštního

určení jsou vymezeny jako lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí se v pásmech 

hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých 

a stolních minerálních vod a na území národních parků a národních přírodních rezervací.79 Do

kategorie lesů zvláštního určení lze dále zařadit lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení 

a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa 

je nadřazen funkcím produkčním.80 O zařazení lesů do kategorie ochranných lesů nebo lesů 

zvláštního určení rozhoduje orgán státní správy lesů. Předmětem daně tedy zůstávají lesy 

hospodářské (lesy s produkční funkcí sloužící k těžbě kvalitního dřeva). Záměrem zákonodárce 

77 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. 
78 Ustanovení § 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. 
79 Ustanovení § 8 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. 
80 Ustanovení § 8 odst. 2) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů.
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obecně je, stejně jako v následujících bodech, nezdaňovat celospolečensky prospěšné pozemky 

uspokojující veřejné zájmy, a naopak ponechat předmětem daně jinak vyjmuté pozemky, ze 

kterých mají jejich vlastníci hospodářský užitek; 

- pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a 

průmyslovému chovu ryb (tzv. intenzifikační)81 na základě povolení dle vodního zákona.82

Pozemek je předmětem daně pouze po dobu platnosti takového povolení. Ostatní pozemky jako 

jsou vodní toky, přehrady, jezera, uměle vytvořená koryta nebo vodní nádrže dani nepodléhají.  

- pozemky, které jsou objekty důležitými pro obrany státu. Takové pozemky jsou definovány 

zákonem o zajišťování obrany České republiky83 jako pozemky umístěné ve vojenských újezdech 

a jejich příslušenství, které mají z politického, vojenského nebo hospodářského hlediska význam 

pro zajišťování obrany státu, zejména pro zabezpečení základních funkcí státu a zabezpečení 

ozbrojených sil.84 Objekty důležité pro obranu státu jsou dále například pozemky, k nimž výkon 

vlastnického práva státu a jiných majetkových práv státu vykonává Ministerstvo obrany nebo

pozemky strategického významu, které určí vláda. Smyslem vynětí takových pozemků 

z předmětu daně je celospolečenský zájem na obraně státu; 

- pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí 

zdanitelných jednotek v budově bytového domu, a jiné pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků 

zdanitelných jednotek v budově bytového domu užívané společně s těmito jednotkami, a to 

v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů těchto spoluvlastníků na nich.85

Ustanovení řeší zdanění pozemků náležejících spoluvlastníkům zdanitelných jednotek. Vztahuje 

se i na nezastavěné pozemky, které s domem, ve kterém jsou umístěny jednotky, tvoří funkční 

celek86 a jsou ve výhradním vlastnictví všech spoluvlastníků jednotek. Stejně jako v prvním bodě 

je účelem vynětí pozemku z předmětu daně zamezit dvojímu zdanění též nemovité věci.  

81 Ustanovení § 2 odst. 2) písm. c) zákona o dani z nemovitých věcí. 
82 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů. 
83 Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. 
84 Ustanovení § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. 
85 Ustanovení § 2 odst. 2) písm. e) č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.
86 Funkčním celkem se rozumí zdanitelná stavba nebo jednotka společně s určitou částí pozemku, která je nezbytně 
nutná k provozu a plnění funkce zdanitelné stavby nebo jednotky (například přístupová cesta, zelená plocha, 
venkovní parkování).
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4.2.3 osvobození

Zákon o dani z nemovitých věcí obsahuje poměrně rozsáhlý taxativní výčet pozemků, jimž 

přiznává osvobození od daně. Jedná se o osvobození věcné, protože se vztahuje k předmětu daně. 

Důvodem pro takové osvobození je obvykle účel, k němuž nemovitá věc slouží. Domnívám se, 

že obecným záměrem zákonodárce je nezatěžovat daní pozemky, které slouží celospolečenským 

potřebám a zájmům, popřípadě motivovat vlastníky takových pozemků k lepší péči o pozemky. 

Poplatník není povinen za takový pozemek platit daň. U většiny pozemků je třeba, aby poplatník 

uplatnil nárok na osvobození v rámci podaného daňového přiznání. Na osvobození od daně má 

však poplatník po splnění zákonných podmínek právní nárok. U pozemků ve vlastnictví České 

republiky, pozemků ve vlastnictví obcí a krajů, pozemků veřejně přístupných parků, prostor a 

sportovišť a dalších nárok na osvobození vzniká přímo ze zákona. Osvobození může být trvalé 

nebo časově limitované.  

Nepovažuji za nutné v rámci této práce pokrýt všechny jednotlivé body rozsáhlého zákonného

výčtu osvobození. Domnívám se, že pro demonstraci úmyslu zákonodárce, jaké druhy pozemků 

jsou obecně osvobozovány, jsou níže uvedené příklady více než dostačující. 

Od daně z pozemků jsou trvale osvobozeny především pozemky ve vlastnictví České republiky. 

Osvobození je podmíněno tím, že takové pozemky nejsou využívány k podnikatelské činnosti, 

pronajímány nebo propachtovány. Pakliže je pozemek pronajat nebo propachtován obci nebo

kraji, a zároveň není obcí nebo krajem využíván k podnikatelské činnosti, je nadále osvobozen. 

Pozemky ve vlastnictví České republiky jsou rovněž osvobozeny pouze v případě, že k nim není 

zřízeno právo stavby. 

Od daně jsou osvobozeny pozemky té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí.87

Z uvedeného logicky vyplývá, že obec je osvobozena pouze od daně z těch pozemků, které leží 

v katastru dané obce a výnos daně by plynul do jejího rozpočtu. Osvobození se nevztahuje na 

pozemky ve vlastnictví obce, které leží v katastrálním území jiné obce. Za takový pozemek je

obec povinna podat daňové přiznání a zaplatit daň. 

Pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice, konzuly z povolání 

a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních

87 Ustanovení § 4 odst. 1) písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.
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výsad a imunity,88 jsou osvobozeny od daně z pozemků za předpokladu, že nejsou občany České 

republiky, a že je zaručena vzájemnost. Ustanovení vychází z mezinárodního práva veřejného. 

Osoby, na které se ustanovení vztahuje, jsou blíže specifikovány v mezinárodních úmluvách.89

Není rozhodné, k jakému konkrétnímu účelu je pozemek využíván, popřípadě kdo je vlastníkem 

pozemku.

Osvobozeny jsou dále pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou, která je 

veřejně přístupným objektem prohlášeným za kulturní památku. Osvobození se vztahuje na 

objekty, které jsou ve vlastnictví České republiky. Pakliže objekt není ve vlastnictví České 

republiky, a zároveň není veřejně přístupný, osvobození se na něj nevztahuje.  

Osvobození se týká pozemků tvořících funkční celek se zdanitelnými stavbami, které jsou 

budovou nebo se zdanitelnou jednotkou sloužící k vykonávání náboženských obřadů a duchovní 

správy církví a náboženských společností registrovaných dle zákona o církvích a náboženských 

společnostech.90

Osvobozeny jsou dále pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou, která je 

budovou nebo se zdanitelnou jednotkou ve vlastnictví obecně prospěšných společností, spolků, 

odborových organizací a dalších. Termín obecné prospěšnosti byl v občanském zákoníku 

nahrazen termínem veřejné prospěšnosti.91 Za veřejně prospěšné se považují právnické osoby 

přispívající svou činností k obecnému blahu.  

Pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou sloužící veřejně 

prospěšným účelům, jako jsou stavby sloužící školství, kulturní zařízení (muzea, galerie a 

knihovny), veřejné archivy, zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče, jsou osvobozeny od 

daně z pozemků. Podmínkou je, aby takové zařízení bylo registrováno v příslušném rejstříku 

nebo evidenci, popřípadě disponovalo požadovaným oprávněním.92

Určitou kategorii osvobozených pozemků tvoří pozemky osvobozené za účelem ochrany, 

popřípadě zlepšení životního prostředí. Jedná se o pozemky tvořící funkční celek se zdanitelnou 

88 Ustanovení § 4 odst. 1) písm. c) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.
89 Vídeňská úmluva o diplomatických stycích, Vídeňská úmluva o konzulárních stycích, Úmluva o výsadách a 
imunitách mezinárodních odborných organizací č. 21/1968 Sb. a další.
90 Církve či náboženské společnosti registrované ve smyslu zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání 
a postavení církví a náboženských společností. 
91 Ustanovení § 146 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
92 Například oprávnění poskytovat zdravotnické služby ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování.
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stavbou nebo jednotkou sloužící k nakládání s odpady, asanaci kontaminovaných pozemků, 

podzemních vod a objektů nebo čištění odpadních vod. Dalším osvobozením za účelem ochrany 

životního prostředí je osvobození pozemků nacházejících se na zvláštně chráněných územích.93

Osvobozeny jsou dále pozemky, které není možné prakticky využívat, jako jsou například 

remízky, háje a větrolamy. Ačkoliv takové pozemky nijak neslouží celospolečenským potřebám 

nebo zájmům, zatížit je daní z pozemků se jeví jako neúměrné. Ustanovení tedy dle mého názoru 

může přispět k lepšímu vnímání daně z pozemků jejími poplatníky.  

Osvobození se též vztahuje na některé další zvlášť vymezené pozemky, příkladem pozemky 

určené pro veřejnou dopravu, pozemky veřejně přístupných prostor, parků, sportovišť, 

turistických cest a hřbitovů.  

4.2.4 základ daně 

Zákon o dani z pozemků kombinuje valorický způsob určení základu daně, tedy dle ceny 

pozemku a jednotkový základ daně dle výměry pozemku. Ustanovení upravující základ daně dělí 

pozemky do tří kategorií na pozemky zemědělské, pozemky hospodářských lesů a 

intenzifikačních rybníků. Pro každou kategorii pozemků je uplatňován odlišný způsob stanovení 

základu daně.  

Valorický základ daně je uplatněn u zemědělských pozemků, tedy orné půdy, chmelnice, vinice, 

zahrady, ovocného sadu a trvalých travních porostů. Cena půdy je zjištěna vynásobením skutečné 

výměry pozemku v metrech čtverečních a průměrnou cenou pozemku stanovenou na jeden metr 

čtvereční vyhláškou94 vydanou Ministerstvem zemědělství na základě zákonného zmocnění.95

Příloha této vyhlášky obsahuje abecední seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými 

cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. 

Ceny jsou určené individuálně, odvozené od bonity půdy. Základ daně je zaokrouhlován na celé 

koruny nahoru.

U druhé skupiny pozemků tvořené hospodářskými lesy a intenzifikačními rybníky je rovněž 

základem daně cena pozemku. Právem poplatníka je zvolit, zda si nechá stanovit cenu pozemku 

k 1. lednu na základě posudku dle platných cenových předpisů k 1. lednu příslušného 

93 Území chráněná dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
94 Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými 
průměrnými základními cenami zemědělských pozemků. 
95 Vyhláška vydaná na základě ustanovení § 17 zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí.
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zdaňovacího období, nebo zda zvolí zjednodušenou možnost stanovení ceny na základě zákona – 

ten variantně stanoví cenu zdanitelného pozemku v uvedených případech v částce 3,80 Kč za 

metr čtvereční skutečné výměry zdanitelného pozemku.96 Základ daně je taktéž zaokrouhlován na 

celé koruny nahoru.

U ostatních pozemků je základem daně skutečná výměra pozemku v metrech čtverečních zjištěná 

k 1. lednu zdaňovacího období.97 Jedná se o základ specifický. Zaokrouhluje se na celé metry

čtvereční nahoru, výsledná daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.98

4.2.5 sazba daně 

Sazba daně z pozemků je stanovena rozdílně v závislosti na druhu pozemku. Sazba může být 

určena poměrem ze základu daně (poměrná sazba) nebo pevnou částkou za metr čtvereční (pevná 

sazba). Daň z pozemků kombinuje obě tyto varianty. Pro účely určení sazby daně dělíme 

pozemky do skupin. Toto dělení se mírně liší od rozdělení pozemků pro účely stanovení základu 

daně. 

V případě pozemků, u nichž základ daně tvoří cena pozemku, je stanovena poměrná daňová 

sazba. U orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů je sazba daně stanovena ve výši 0,75

%. U trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým 

chovem ryb sazba činí 0,25 %.

Ostatní pozemky, jejichž základ daně je stanoven dle skutečné výměry pozemku v metrech 

čtverečních, je sazba dána pevnou částkou za každý metr čtvereční pozemku. Výše sazby u 

ostatních pozemků se odvíjí od způsobu využití pozemku. Zpevněné plochy pozemků, užívaných 

k podnikání nebo v souvislosti s ním, sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, 

ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání jsou zatíženy nejvyšší sazbou, tedy 5 Kč 

za metr čtvereční. Zpevněnou plochou se rozumí pozemky evidované v katastru nemovitostí jako 

ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří. Smyslem ustanovení je na pozemky sloužící 

k jakémukoliv podnikání, až na výjimky, vždy použít nejvyšší sazbu.

Zvláštní kategorii pozemků tvoří stavební pozemky. Stavebním pozemkem se rozumí pozemek 

nezastavěný zdanitelnou stavbou, který je určený k zastavění. Záměr pořídit na pozemku 

96 NOVOTNÁ, Monika. Zákon o dani z nemovitých věcí: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře 
(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-002-9; s. 29. 
97 Ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. 
98 Důvodová zpráva k zákonu č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí.



38

zdanitelnou stavbu musí být již v konkrétní fázi, tj. musí být potvrzen ohlášením nebo stavebním

povolením, případně rozhodnutím o provádění stavby na základě certifikátu autorizovaného 

inspektora nebo na základě veřejnoprávní smlouvy.99 Okamžikem dokončení zdanitelné sazby se 

stavební pozemek stává zastavěným pozemkem. U stavebních pozemků je základní sazba daně 

2,00 Kč za metr čtvereční. Tato sazba daně se násobí koeficientem přiřazeným k jednotlivým 

obcím podle počtu obyvatel žijících v obci dle posledního sčítání lidu. Nejnižší koeficient ve výši 

1,0 je v obcích do 1000 obyvatel. Koeficient 3,5 náleží statutárním městům a lázeňským městům 

Františkovy Lázně, Luhačovice, Mariánské Lázně a Poděbrady, bez ohledu na počet jejich 

obyvatel. V Praze je stanoven nejvyšší možný koeficient ve výši 4,5. V kompetenci obcí je

koeficient formou obecně závazné vyhlášky zvyšovat o jeden stupeň nebo snižovat až o tři 

stupně, v případě Prahy lze koeficient zvýšit na 5,0. Obec může stanovit pro různé části různý 

koeficient. Koeficient (jinak také nazýván polohová renta) umožňuje zohlednit skutečnost, že 

pozemky ve větších městech mají zpravidla mnohonásobně vyšší hodnotu než pozemky v malých 

vesnicích. Stejně tak pozemek v centru města je zpravidla lukrativnější, než pozemky 

v průmyslových zónách a na periferii.  

Sazba 1 Kč za metr čtvereční je stanovena pro zpevněné plochy pozemků užívaných k nebo v 

souvislosti s podnikáním v oblasti zemědělské prvovýroby a lesního a vodního hospodářství. 

Sazba daně u pozemků ostatních ploch nebo zastavěných ploch a nádvoří je stanovena ve výši 

0,20 Kč za metr čtvereční.  

4.3 Správa daně z nemovitých věcí 

Obecně je správa daní postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daně a zabezpečení 

jejich úhrady.100 Daň by měla být spravována v souladu se zákony, v době a způsobem, který 

subjekt co nejméně zatěžuje. Správa daně z nemovitých věcí se řídí částí čtvrtou zákona o dani z 

nemovitých věcí. Daňový řád se použije subsidiárně. Správa daně je svěřena orgánům Finanční 

správy České republiky. Místně příslušným je Finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti 

se nachází předmětná nemovitá věc. 

Pro účely daně z nemovitých věcí je zdaňovacím obdobím daně jeden kalendářní rok. Daňové 

přiznání poplatník podává na začátku zdaňovacího období. Lhůta pro podání je stanovena na 31. 

99 NOVOTNÁ, Monika. Zákon o dani z nemovitých věcí: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře 
(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-002-9; s. 33. 
100 Ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
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leden. Jak již bylo uvedeno výše, pokud dojde ke změně vlastnického práva na přelomu 

kalendářního roku, uplatní se výjimka z tohoto pravidla. Daňové přiznání poplatník nepodává v 

případě, že je již podal v předchozím zdaňovacím období a zároveň nedošlo ke změně okolností 

rozhodných pro stanovení daně nebo změně v osobě poplatníka.  

Spoluvlastníci, u nichž nelze určit podíl na nemovité věci, plní daňovou povinnost solidárně. Ten 

ze spoluvlastníků, který jako první podá daňové přiznání, je považován za společného zástupce. 

Spoluvlastníci mohou alternativně zvolit společného zmocněnce. Spoluvlastníci, u nichž lze určit 

podíl na nemovité věci, mají povinnost podat daňové přiznání za svůj podíl na nemovité věci 

samostatně.  

Splatnost daně závisí na výši daně a zároveň na činnosti, kterou poplatník provozuje. 

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději 

do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit 

jednorázově i při vyšší částce. Zvláštní pravidlo se uplatní, jde-li o poplatníky provozujících 

zemědělskou výrobu a chov ryb. Daň je splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 

srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období. Zákonodárce tak bere ohled na specifickou činnost, 

kterou poplatník provozuje. U ostatních poplatníků daně je daň splatná ve dvou stejných 

splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období. Zákonodárce 

bere ohled na efektivitu správy daně. Tvoří-li celková daň z nemovitých věcí jednoho poplatníka 

v rámci jednoho správce daně méně než 30 Kč, daň se sice stanoví, ale nepředepíše. Náklady na 

správu by v takových případech jistě převýšily výnos daně.

4.4 Úvahy a návrhy de lege ferenda

Daň z nemovitých věcí je předmětem častých diskuzí, ostatně jako každá daň. Pravděpodobně 

žádnou z daní nelze považovat za populární a všeobecně akceptovanou. Ve společnosti se vždy 

budou objevovat názorové proudy zpochybňující nutnost existence konkrétních daní, jejich výši, 

vhodnost a spravedlnost. To je bezpochyby žádoucí, neboť jedině tak lze daně uzpůsobit 

aktuálním potřebám a možnostem společnosti a jednotlivců. Na druhou stranu není možné daně 

odmítat pouze z důvodu, že není příjemné je platit.  

Mezi hlavní argumenty odpůrců daně z nemovitých věcí patří nízká efektivita při výběru daně. 

Daň v současnosti netvoří významný příjem veřejných rozpočtů. Administrativní náklady na 

výběr daně jsou ve vyspělých zemích naopak vysoké. V extrémních případech vzniká situace, za 
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které je na dani z nemovitých věcí vybrána menší částka, než kolik činí náklady na její výběr 

(například v Řecku). V České republice byl v roce 2003 skupinou poslanců předložen návrh na 

zrušení zákona o dani z nemovitých věcí, a to právě z důvodu nízkého výnosu v poměru 

k administrativní zátěži spojené s jejím výběrem. Vzhledem k tomu, že je daň příjmem rozpočtu 

obcí, návrh zároveň předpokládal kompenzaci těchto příjmů navýšením procentního podílu na 

dani z přidané hodnoty a dani z příjmů.101 Návrh byl zamítnut v prvním čtení.  

Skutečnost, že je daň z nemovitých věcí ze sta procent příjmem obcí, je dle mého názoru 

významným protiargumentem k výše uvedenému. V rozpočtech obcí hraje příjem z daně 

z nemovitých věcí naopak rozhodující roli (daňové příjmy tvoří přes 60 % příjmů obce102).

Výnosy z daně tvoří příjmy, které mají obce pod vlastní kontrolou a posilují tak jejich autonomii 

a samostatnost. Poplatníci daně z nemovitých věcí by si měli uvědomovat, že finanční prostředky 

od nich vybrané směřují právě do rozpočtu obce, v níž se jejich nemovitá věc nachází. Na 

rozhodování o obecním rozpočtu se poplatníci mohou nejsnáze podílet. Občan obce, popřípadě 

fyzická osoba vlastnící na území obce nemovitost, má ze zákona103 právo vyjadřovat se k návrhu 

rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý rok. Obce investují své finanční prostředky 

zpravidla do statků a služeb prospěšných pro občany. Ačkoliv je daň principiálně 

neekvivalentním plněním, v případě daně z nemovitých věcí má poplatník možnost nejlépe vidět, 

kam jsou finanční prostředky vybrané na dani investovány. 

Daň z nemovitých věcí je dle mého názoru ospravedlnitelná obecnými principy zdanění majetku. 

Již dříve zmíněný princip prospěchu se uplatní zejména u nemovitých věcí. Nejen, že právě 

nemovitý majetek je nejvýznamněji zhodnocen činnostmi státu, jako je propagace lokality nebo 

podpora rozvoje občanské vybavenosti. Má-li být nemovitá věc plnohodnotně využívána, nemůže 

existovat odděleně od infrastruktury. Stát ve prospěch a k ochraně nemovitých věcí vynakládá 

značné prostředky, je tedy žádoucí, aby jejich vlastníci státu přispívali. Nutnost přispět státu na 

tyto činnosti je dle mého názoru nezpochybnitelná. Pokud v současné společnosti jednotlivci 

nepřispějí prostřednictvím daní do státního rozpočtu, budou v konečném důsledku v mnoha 

případech nuceni za určité statky nebo služby zaplatit jinou formou. Příkladem může být právě 

101
Důvodová zpráva k návrhu zákona na zrušení zákona o dani z nemovitostí a o změně navazujících předpisů 

[online]. 2003 [citováno 27. 2 .2018]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&t=218%2051
102 OECD. Hospodářský přehled České republiky 2016. [online]. Vydáno červen 2016 [citováno 25. 1. 2018]. 
Dostupné z: http://www.oecd.org/eco/surveys/Czech-Republic-2016-overview-
hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A9-p%C5%99ehledy.pdf
103 Ustanovení § 16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
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zmíněná ochrana majetku. Lze si představit teoretickou situaci, ve které poplatníci na dani 

z nemovitých věcí zaplatí na dani menší, popřípadě nulovou částku, a tak se sníží příjem rozpočtu 

obce. Z rozpočtu obce je hrazena například obecní policie, jejíž stav bude v důsledku toho nutné 

úměrně snížit. Následkem snížení stavu policie může být zvýšeno riziko kriminality v obci. 

Ačkoliv poplatník ušetří na dani z nemovitých věcí, bude posléze nucen zaplatit za ochranu své 

nemovité věci soukromým subjektům.  

Dle odpůrců daně je dále zbytečně administrativně komplikované zdaňovat vlastnictví 

nemovitých věcí, které je současně ze státního rozpočtu podporováno. Stát vydává značné 

prostředky například na podporu stavebního spoření. Administrativně jednodušší a dokonale 

cílené se tak odpůrcům daně jeví omezit státní příspěvky při současném zrušení daní z vlastnictví 

nemovitých věcí.104 S uvedeným postupem nesouhlasím. Za předpokladu, že by stát zrušil daň z 

nemovitých věcí, došlo by logicky k zvýhodnění zejména těch, kteří již nemovitou věc vlastní. 

Omezením příspěvků na stavební spoření by stát naopak zkomplikoval pořízení nemovité věci 

těm, kteří své finanční prostředky zodpovědně šetří za účelem investice do vlastního bydlení. 

Zrušení daně z nemovitých věcí tedy nemůže jednotlivcům kompenzovat neposkytnutí příspěvku 

na stavební spoření. Ač by uvedené řešení nejspíše bylo administrativně jednodušší, rozhodně by 

nepřispívalo k spravedlivé redistribuci majetku ve společnosti.  

Daň z nemovitých věcí je poplatníky často považována za nespravedlivou a ekonomicky 

neefektivní. Důvodem je, že daňové povinnosti podléhá vlastnictví nemovité věci jako takové. 

Jak bylo vlastnictví dosaženo, zda je poplatník způsobilý daň platit, či zda mu z nemovité věci 

plyne nějaký zisk není zohledněno. Souhlasím s názorem, že spravedlivější by bylo zdaňovat 

nemovitosti, jež slouží komerčnímu užití nebo přináší vlastníku zisk spíše než stavby sloužící pro 

bydlení. Vytvoření nových kritérií určujících, které nemovitosti jsou předmětem daně, by však 

vedlo k větší administrativní náročnosti daně.  

Spory se též vedou o motivační funkci daně z nemovitých věcí. Dle důvodové zprávy k návrhu 

zákona, kterým se zrušuje daň z nemovitých věcí105 je daň z nemovitých věcí demotivující. Jsou 

jí totiž postiženi občané, kteří svůj příjem neutratí v předmětech denní spotřeby, ale šetří a 

104 KOHOUT, P. Neefektivní a nespravedlivá daň z nemovitosti [online]. Vydáno 8. 8. 2005 [citováno 27. 2. 2018].
Dostupné z: https://www.penize.cz/statni-rozpocet/17455-neefektivni-a-nespravedliva-dan-z-nemovitosti
105 Důvodová zpráva k návrhu zákona na zrušení zákona o dani z nemovitostí a o změně navazujících předpisů 
[online]. Vydáno 2003 [citováno 27. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&t=218%2051
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investují své úspory do koupě domu, pozemku či bydlení. Dle literatury106 je naopak jednou

z funkcí majetkových daní (včetně daně z nemovitých věcí) motivovat vlastníky lépe nakládat se 

svým majetkem. Zda daň z nemovitých věcí motivuje vlastníka k lepšímu využití nemovité věci, 

je dle mého názoru velmi subjektivní. Na jednotlivce, který stěží dosáhne na pořízení, údržbu 

nebo opravy rodinného domu, může mít daň z nemovitostí skutečně demotivující efekt. Jinak 

tomu ale bude v případě jednotlivce, který zdědil menší zemědělský pozemek, přičemž sám 

žádnou zemědělskou činnost neprovozuje. Vzhledem k tomu, že pronájem zemědělské půdy není 

příliš výnosný, může se takový vlastník rozhodnout nechat raději pozemek ležet ladem. V případě 

povinnosti vlastníka uhradit daň z pozemků lze nicméně předpokládat, že vlastník pozemek tím 

spíše pronajme (například zemědělci obhospodařujícímu okolní pozemky). Daň z pozemků je tak 

určitým motivačním nástrojem, který zajistí, aby pozemky byly využívány a bylo o ně postaráno. 

Je-li daň správně nastavena, funguje mnohem lépe než příkazy pozemek využívat, kontroly a 

případné sankce.107

Konečně za zásadní argument pro zachování daně z nemovitých věcí, zejména u daně z pozemků, 

považuji ekologický aspekt. Půdu je nutno chápat jako omezený a obtížně obnovitelný přírodní 

zdroj. Způsob využití půdy by měl být zdaňován s ohledem na to, do jaké míry půdu 

znehodnocuje.108 V podstatě by se mělo jednat o zdanění spotřeby přírodních zdrojů.109 De lege

ferenda navrhuji daň z nemovitých věcí zachovat a zvýšit ji tak, aby v budoucnu docházelo k co 

nejvíce šetrnému a hospodárnému nakládání s půdou jakožto neobnovitelným zdrojem. 

Nejúčinnějším nástrojem by dle mého mínění bylo zvýšit sazbu daně pro stavební pozemky. 

OECD dokonce v rámci hospodářského přehledu České republiky dlouhodobě doporučuje 

celkové zvýšení efektivní daňové sazby u daně z nemovitých věcí.110 Dle OECD je daň z 

nemovitostí je ve srovnání s jinými zeměmi OECD v České republice nízká a většina obcí 

uplatňuje pouze minimální sazbu. Zvýšením daňové sazby by dle OECD stoupl podíl příjmů, 

106 GRÚŇ, Ľubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2009. Vysokoškolské
právnické učebnice. ISBN 9788072017454. 
107 HAVLÍČKOVÁ, K. Daň z nemovitosti: plaťme víc a s úsměvem [online]. Vydáno 2. 8. 2005 [citováno 27. 2.
2018]. Dostupné z: https://www.penize.cz/investice/17446-dan-z-nemovitosti-platme-vic-a-s-usmevem
108 Deník veřejné zprávy. Nedostatky daně z nemovitosti [online]. Triada, spol. s r. o. Vydáno 2014 [cit. 27. 2. 2018].
Dostupné z: http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6648408
109 RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. Praha: C.H. Beck, 2007. Beckova edice právo a hospodářství. 
ISBN 978-80-7179-563-6, s. 98.
110 OECD. Hospodářský přehled České republiky 2016. [online]. Vydáno červen 2016 [citováno 25. 1. 2018]. 
Dostupné z: http://www.oecd.org/eco/surveys/Czech-Republic-2016-overview-
hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A9-p%C5%99ehledy.pdf
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které mají obce pod přímou kontrolou. 

De lege ferenda se dále nabízí zejména změna stanovení základu daně. Na rozdíl od většiny 

evropských zemí není v české právní úpravě základem daně hodnota nemovité věci (valorické 

pojetí základu daně, ad valorem), ale výměra nebo průměrná cena (jednotkové pojetí). Tato 

metoda je označována za nemoderní, zastaralou, nefunkční a vzdálenou principům daňové 

spravedlnosti.111 Zakotvení valorického sytému, ve kterém by základ daně byl odvozen od 

skutečné tržní hodnoty ceny nemovitosti, by tak daň činilo oproti stávající úpravě spravedlivější. 

Výnosy při uplatnění valorické daně bývají ve srovnání s jednotkovou daní vyšší,112 nicméně pro 

správce daně by valorický systém znamenal také vyšší administrativní zátěž.  

Ačkoliv je aktuální právní úprava postavena na jednotkovém pojetí daně, obsahuje zároveň prvky 

ad valorem. Tyto prvky částečně vyrovnávající nedostatky jednotkového systému a v současnosti 

jej tak činí spravedlivější. Jedná se například o rozlišování zemědělských pozemků dle bonity 

půdy, rozlišování oboru podnikání, který je na pozemku provozován nebo stupňování koeficientu 

dle počtu obyvatel obcí a možnost obcí obecně závaznou vyhláškou koeficient upravit. Uvedené 

prvky na druhou stranu systematiku zákona poměrně zatěžují. Zavedením pojetí ad valorem a by

bylo možné tyto prvky odstranit. Zákon by tak byl přehlednější a systematičtější. 

Dále je na místě podotknout, že současná právní úprava neodpovídá záměru zákonodárce 

plynoucímu z důvodové zprávy113 k zákonu o dani z nemovitých věcí. Řešení základu daně 

v době vzniku daně vycházelo z možností tehdejší evidence a oceňování nemovitých věcí. 

Uvedená důvodová zpráva předpokládala, že do roku 1996 budou přijata potřebná opatření, jež 

umožní, aby základem daně všech nemovitých věcí byla jejich cena. Ministerstvo financí se 

přechodu na tento systém dlouhodobě věnuje.114 Úskalím přechodu na valorický základ daně je 

dodnes ohodnocení nemovitých věcí. V řadě evropských států je hodnota nemovitostí pro 

výpočet základu daně určována dle cenových map. Vytvoření cenových map a jejich aktualizace 

je ovšem nákladná a zdlouhavá. Náklady na vytvoření cenových map by se tak pravděpodobně 

promítly do zvýšení daně z nemovitých věcí. Stejně tak případná povinnost nechat nemovité věci 

111 RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. Praha: C.H. Beck, 2007. Beckova edice právo a hospodářství. 
ISBN 978-80-7179-563-6.
112 Tamtéž.
113 Důvodová zpráva k zákonu č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. 
114 RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. Praha: C.H. Beck, 2007. Beckova edice právo a hospodářství. 
ISBN 978-80-7179-563-6.
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ohodnotit znalcem by dle mého názoru neúměrně zatížila poplatníky daně. Za vhodný bych 

považovala systém, který by vycházel z hodnoty nemovitosti při jejím nabytí (akviziční hodnota), 

upravené dle aktuální míry inflace.

De lege ferenda se lze dále zamýšlet nad možným přesunem správy daně právě na obce. V 

současné době se daň platí finančnímu úřadu, jenž musí následně zajistit převod celého jejího 

výnosu do místních rozpočtů. Je všeobecně známo, že každá transakce je spojena s transakčními 

náklady. Kdyby správu daní vykonávaly obce samy, ušetřilo by se jedné transakce, když by 

daňový subjekt daň uhradil rovnou jejímu příjemci. Zbytečná transakce navíc tak místní 

samosprávy v současné době připravuje o část jejich potenciálních příjmů.115 Obcím by tak

přibyla administrativní zátěž, nicméně proces výběru daně, popřípadě vymáhání nedoplatků by 

mohl být důslednější. Otázkou ovšem zůstává, do jaké míry by uvedenou myšlenku bylo možno 

realizovat v menších obcích, které nedisponují dostatečným administrativním zázemím pro výběr 

daně. Přenesení správy daně na obce by v každém případě muselo být nutně spojeno s celkovým 

zjednodušením daně. 

Ačkoliv je daň z nemovitých věcí obecně nepopulární, domnívám se, že její existence je 

opodstatněná. K zvýšení popularity daně z nemovitých věcí by dle mého názoru jistě přispěla 

lepší informovanost poplatníků o tom, kam plyne její výnos. Poplatníci daně by si tak uvědomili, 

že pozitivní dopady hrazení daně pociťují přímo ve svém nejbližším okolí a je v jejich zájmu daň 

platit.

115 ŠEFČÍK, M. Nedostatky daně z nemovitých věcí [online]. Vydáno 14. 5. 2014 [citováno 27. 2. 2018]. Dostupné z:
http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6648408
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5. Daně dopadající na převod nemovitých věcí

5.1 Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí je přímou majetkovou daní. Jedná se o daň transferovou a 

jednorázovou. Podobně jako daň z nemovitých věcí má daň z nabytí nemovitých věcí v České 

republice dlouholetou tradici. Stejně tak důvody obliby daně z nabytí nemovitých věcí jsou 

spojeny s charakterem, hodnotou a hospodářským významem nemovité věci. Daň je 

transparentní, riziko daňové optimalizace by mělo být minimální.  

Právní úprava daně z nemovitých věcí je obsažena v zákonném opatření Senátu č. 340/2013 Sb., 

o dani z nabytí nemovitých věcí, které nabylo účinnosti dne 1. ledna 2014. Zákonné opatření se 

člení do pěti částí. Část první upravuje konstrukční prvky daně. V části druhé nalezneme 

ustanovení týkající se správy daně. Část třetí se věnuje společným ustanovením, jako jsou 

zvláštní ustanovení o vzniku daňové povinnosti nebo zániku daňové povinnosti. Konečně část 

čtvrtá se věnuje přechodným a zrušovacím ustanovením, část pátá účinnosti zákonného opatření.  

Zákonné opatření nahradilo zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu 

nemovitosti (takzvaná trojdaň). Právní úprava daně z nabytí nemovitých věcí úzce souvisí se 

soukromým právem. Bylo zřejmé, že v důsledku rekodifikace soukromého práva by měl uvedený 

zákon doznat řadu významných změn. Zákon nicméně již po dobu své existence prošel dlouhou 

řadou novel, které zapříčinily jeho nepřehlednost. Zákonodárce se tedy rozhodl, s ohledem na 

rekodifikaci soukromého práva a nepřehlednost stávajícího zákona, zákon zrušit a nahradit zcela 

novým předpisem. Mezi další cíle, kterých chtěl zákonodárce dosáhnout prostřednictvím nové 

právní úpravy, patřilo snížení počtu případů, kdy je pro stanovení základu daně nutné nechat 

vypracovat znalecký posudek, snížení administrativní zátěže související s výběrem daně a 

aktualizaci systému osvobození daně.  

Zákonné opatření prošlo v roce 2016 diskutovanou novelizací.116 Hlavním cílem novelizace bylo

odstranění nedostatků právní úpravy, které se projevily v souvislosti s její aplikací v praxi.117

Nejzásadnější změnou bylo sjednocení osoby poplatníka v osobě nabyvatele (o tom konkrétněji 

v kapitole 5.2.1 subjekt daně). Praktickým krokem dále bylo osvobození územních 

116 Zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých 
věcí. 
117 Důvodová zpráva k zákonu č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani 
z nabytí nemovitých věcí.
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samosprávných celků při nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem. Územní samosprávné 

celky obvykle realizují transfery nemovitých věcí ve veřejném zájmu. V případě platby daně 

z nabytí nemovitosti územně samosprávným celkem docházelo ve skutečnosti pouze k přesunu 

prostředků v rámci veřejných rozpočtů, přičemž takový přesun byl zbytečně administrativně 

zatěžující a nepřínosný. Jevilo se jako nelogické, aby například obec v takovém případě hradila 

do státního rozpočtu daň z nabytí nemovitých věcí, když na druhou stranu ze státního rozpočtu 

čerpá příspěvek na výkon přenesené působnosti, nebo jí plynou výnosy ze sdílených a výlučných 

daní.118

5.2.1 subjekt

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je výlučně nabyvatel vlastnického práva k nemovité 

věci. Jednotné určení osoby poplatníka je výsledkem novelizace zákonného opatření. Původní 

návrh zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí předpokládal, že subjektem daně bude 

vždy nabyvatel, od toho byl také odvozen název daně. V poslední fázi legislativního procesu byla 

schválena jiná úprava, která nebyla dostatečně provázána se zbytkem zákona. 

Za poplatníka z daně z nabytí nemovitých věcí byl dle předchozí úpravy považován převodce 

vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a 

převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel 

nebo nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci v ostatních případech.119 V případech, kdy 

byl převodce vlastnického práva poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí, byl nabyvatel 

ručitelem této povinnosti. Tato konstrukce byla novelizací zrušena, neboť byla poměrně složitá a 

přinášela řadu problémů jak pro poplatníky, tak pro správce daně.  

Institut ručitele oslaboval právní jistotu subjektů. Hrozilo, že pokud převodce daň neuhradí, bude 

daň vymáhána správcem daně na ručiteli, aniž by měl možnost situaci fakticky ovlivnit. 

Vzhledem k tomu, že v minulosti převodce běžně výši daně zahrnul do kupní ceny nemovité věci, 

skutečným nositelem daňového břemene byl ve většině případů nabyvatel. Nabyvatel tedy mohl 

být správcem daně nucen daň zaplatit ve skutečnosti podruhé (poprvé v rámci kupní ceny a 

podruhé z pozice ručitele).  

118 Důvodová zpráva k zákonu č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani 
z nabytí nemovitých věcí.
119 Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném do 31. října 2016.
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Za předpokladu, že je poplatníkem daně převodce, nastává riziko také pro správce daně. 

Předchozí úprava předpokládala, že převodce má z úplatného převodu finanční prostředky, ze 

kterých je schopen daň zaplatit. Nabyvatel naopak může své finanční prostředky koupí nemovité 

věci vyčerpat. Novelizovaná úprava je nicméně založena na tezi, že motivace převodce k úhradě 

daně je snížená. Převodce již není vlastníkem nemovité věci, místo pobytu nemusí být správci 

daně známo. V krajním případě může převodce peníze, které obdržel z prodeje nemovitosti, 

obratem utratit. Vymahatelnost daně je za takových okolností téměř nemožná. Naopak nabyvatel 

je správci daně znám. Pokud daň neuhradí, správce daně může plnění vymáhat prostřednictvím 

exekuce provedené na nemovité věci. Lze předpokládat, že nabyvatel se takové situaci bude chtít 

vyhnout.

Určitou nevýhodu spojenou s přenesením daňové povinnosti na nabyvatele nemovité věci dle 

mého názoru mohou negativně pocítit zejména ti, kteří k financování koupě nemovité věci 

potřebují využít jiné než vlastní zdroje. Hypotéční (resp. spotřebitelský) úvěr je ze zákona120

určený k nákupu nemovité věci jako takové. Výši hypotéčního úvěru poskytovatelé121 stanoví dle

odhadu hodnoty nemovité věci. Hodnotu nemovitosti stanoví poskytovatel obezřetným 

posouzením budoucí prodejnosti nemovitosti s ohledem na její trvalé a dlouhodobé vlastnosti,

obvyklé a místní podmínky trhu, stávající využití a jiná možná vhodná využití.122 Stanovená

hodnota nemovité věci v sobě logicky nezahrnuje výši daně z nabytí nemovité věci. 

Poskytovatelé tedy neposkytují hypotéční úvěry, jejichž výše by pokryla i daň z nabytí. Zároveň 

z doporučení České národní banky, která se na poskytovatele vztahují, dlouhodobě vyplývá, že 

banky mají při schvalování hypoték obezřetně vyhodnocovat schopnost klienta splácet. Dle 

doporučení České národní banky 123 se poskytovatelům doporučuje, aby ukazatel LTV124 žádného

úvěru zajištěného nemovitostí nepřesáhl 90 % a zároveň, aby podíl nově poskytnutých úvěrů s 

ukazatelem LTV v intervalu 80–90 % nečinil více než 15 % objemu všech takových úvěrů. 

Záměrem České národní banky je zmírnit růst úvěrů a zabránit poskytování hypotéčních úvěrů 

těm, kteří nedisponují ani částečnou hodnotou nemovité věci. V praxi to znamená, že zájemce o 

koupi nemovitosti musí disponovat minimálně 10 % z částky odpovídající hodnotě nemovitosti, a 

120 Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. 
121 Oprávnění poskytovat spotřebitelský úvěr ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.  
122 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Věstník ČNB částka 7/2017 [online]. Vydáno 13. 6. 2017 [15. 2. 2018].
Dostupné z https://www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2017/index.html
123 Tamtéž.
124 Loan To Value ratio – tedy poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti.
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zároveň musí disponovat dalšími 4 % z částky odpovídající hodnotě nemovitosti na pokrytí daně 

z nabytí.

Novelizované znění ustanovení o subjektu daně z nabytí nemovitých věcí dle mého názoru 

reflektuje novou koncepci daně, která je, mimo jiné, standardní ve většině evropských zemí. 

V Příloze č. 1 k této práci lze nalézt tabulku poplatníků daně při převodech nemovitých věcí, 

která byla vypracována v rámci závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace podle obecných 

zásad (RIA). Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z majetkových daní, jež jsou vždy svým

charakterem úzce spjaty se samotným majetkem, poplatníkem této daně má být ten, kdo 

nemovitou věc nabývá.125 Ve světle obecných principů ospravedlňujících majetkové daně je 

třeba vzít v úvahu, že je to dále právě nabyvatel jako vlastník nemovité věci, kdo má případně 

prospěch z činnosti státu, která ji zhodnocuje, popřípadě ochraňuje. Proto by právě on měl 

úhradou daně státu na tyto činnosti přispět. Jak jsem již uvedla výše, i při předchozí úpravě 

břemeno daňové povinnosti ve skutečnosti v mnoha případech nesl nabyvatel. Současnou 

koncepci považuji z výše uvedených důvodů za výrazně logičtější. V potaz také beru skutečnost, 

že poplatníkem daně z nabytí jsou zpravidla běžné osoby bez znalosti v oblasti daňového práva, 

či zkušenosti s výkladem právních norem a smluvních ustanovení. Domnívám se, že je víc než 

žádoucí, aby právní úprava byla co nejvíce jednoznačná, srozumitelná a posilovala právní jistotu 

poplatníků. 

Pokud jde o nabytí spoluvlastnického podílu na nemovité věci, považuje se každý spoluvlastník 

za samostatného poplatníka, který je povinen zaplatit daň pouze ze svého úplatně nabývaného 

podílu. Každý ze spoluvlastníků je také povinen samostatně podat daňové přiznání. 

5.2.2 předmět

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k taxativně 

vymezeným nemovitým věcem, které se nacházejí na území České republiky. Předmětem daně 

tedy není nemovitá věc, jako je tomu u daně z nemovitých věcí, ale její úplatné nabytí. Nabytím 

je myšlen okamžik zápisu o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pro účely daně z 

nabytí nemovitých věcí se považuje za nabytí vlastnického práva také vyčlenění nebo nabytí 

nemovité věci do svěřenského fondu a nabytí stavby, která se stane součástí pozemku a která 

125 Důvodová zpráva k zákonu č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani 
z nabytí nemovitých věcí. 
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byla samostatnou nemovitou věcí, součástí práva stavby, nebo neoprávněně zřízena na tomto 

pozemku.126

Základním znakem předmětu je jeho úplatnost nabytí. Úplatou se rozumí částka v peněžních 

prostředcích nebo hodnota nepeněžního plnění, které mají být nebo jsou poskytnuty za přijaté 

plnění.127 Úplata může být poskytnuta z části peněžitým plněním, z části nepeněžním plněním 

(například movitá nebo nemovitá věc, postoupení pohledávky, převzetí závazku nebo vzdání se 

práva). Hodnotu nepeněžitého plnění je třeba určit dle zákona o oceňování majetku.128 Nelze-li

hodnotu nepeněžitého plnění určit dle zákona o oceňování majetku, platí fikce, že hodnotou je 

zjištěná cena nabývané nemovité věci. Nabytí nemovitých věcí bezúplatně darováním či děděním 

je z předmětu daně vyloučeno.129

Dále je třeba, aby se jednalo o jednu z taxativně vymezených nemovitých věcí. Nutnost taxativně 

vymezit nemovité věci vychází ze skutečnosti, že definice nemovité věci v občanském zákoníku 

je pro účely daně z nabytí nemovitých věcí příliš široká. Zákonodárce však zamýšlel v zásadě 

zachovat tradiční rozsah předmětu daně.130 Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je tedy 

pouze úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je pozemkem, stavbou nebo 

jednotkou, právem stavby, popřípadě spoluvlastnickým podílem na této nemovité věci. Z 

věcných práv se zdanění vztahuje pouze na nabytí práva stavby.  

Jedná-li se o nabytí vlastnického práva k inženýrské síti nebo spoluvlastnickému podílu na ní, je

předmětem daně z nabytí nemovitých věcí pouze úplatné nabytí vlastnického práva k budově 

podle katastrálního zákona, která je částí této sítě, nebo spoluvlastnickému podílu na takové 

budově.131 Koncepce zdanění nabytí inženýrských sítí byla taktéž dotčena novelou.132

Problematická povaha inženýrských sítí způsobovala výkladové nejasnosti. Občanský zákoník 

nestanoví, zda jsou inženýrské sítě věcí nemovitou či věcí movitou. Dle důvodové zprávy 

k občanskému zákoníku133 je inženýrská síť věcí nemovitou, pokud ji nelze bez porušení 

126 Ustanovení § 3 odst. 1) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
127 Ustanovení § 4 odst. 1) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
128 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. 
129 Bezúplatné převody neb přechody majetku, dříve upravené společně s úplatnými převody zákonem č. 357/1992 
Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti jsou nyní předmětem daně z příjmů.  
130 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
131 Ustanovení § 2 odst. 2) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
132 Zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých 
věcí. 
133 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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podstaty přenést z místa na místo. Ve většině případů tedy inženýrská síť je věcí nemovitou, 

nicméně může být i věcí movitou. Novela zákonného opatření tento problém praktickým 

způsobem obešla a zdaňují se pouze budovy podle katastrálního zákona, které jsou částí 

inženýrské sítě. 

Posledním znakem předmětu daně z nabytí nemovitých věcí je skutečnost, že se nabývaná 

nemovitá věc (resp. pozemek zatížený právem stavby) nachází na území České republiky.  

Zákonné opatření Senátu obsahuje výčet nabytí vyloučených z předmětu daně z nabytí 

nemovitých věcí.134 Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí není nabytí vlastnického práva k 

nemovité věci, která byla poskytnuta jako náhrada při vyvlastnění. Dani taktéž nepodléhá nabytí 

vlastnického práva k nemovité věci, jestliže k němu došlo v souvislosti s prováděním 

pozemkových úprav nebo s přeměnami právnických osob s výjimkou převodu jmění na 

společníka. Vzhledem k nejasnostem ohledně úplatnosti převodu nebo přechodu majetku v rámci 

přeměn je toto nabytí taktéž vyloučeno z předmětu daně.   

5.2.3 osvobození

Věcná osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí jsou upravena v hlavě třetí zákonného 

opatření o dani z nabytí nemovitých věcí. Existují čtyři skupiny osvobození od daně v plné výši. 

Od daně jsou dle ustanovení § 6 odst. 1) zákonného opatření osvobozeny taxativně vymezené 

veřejnoprávní subjekty, konkrétně členské státy EU, jiné státy, pokud je zaručena vzájemnost a 

územní samosprávné celky. Osvobození členských států EU (včetně České republiky) se 

vztahuje na všechny případy, kdy je stát nabývá vlastnické právo k nemovité věci, ať již 

prostřednictvím organizačních složek nebo skrze státní organizaci jednající svým jménem.135

Principem vzájemnosti se rozumí, že jiný stát je v České republice od daně z nabytí nemovitých 

věcí osvobozen, pakliže Česká republika je osvobozena od daně z nabytí v daném jiném státě. 

Podotýkám, že osvobození platí pro členské státy EU podle ustanovení § 6 odst. 1) písm. a) 

zákonného opatření, princip vzájemnosti dle písm. b) se neaplikuje s ohledem na integrační 

princip.136 Dle původního znění ustanovení byly od daně z nabytí nemovitých věcí územní 

samosprávné celky osvobozeny v taxativně vymezených případech. Novela osvobození rozšířila 

134 Ustanovení § 5 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
135 PELC, Vladimír. Daň z nabytí nemovitých věcí: praktická příručka. 2. aktualizované vydání podle stavu k
1.11.2016. Praha: Leges, 2017. Teoretik. ISBN 9788075021908; s. 71
136 Rozsudek ze dne 11. ledna 1990, Ministère public v Guy Blanguernon, C-38/89, ECLI:EU:C:1990:11.
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na všechny případy nabytí nemovité věci územním samosprávným celkem.   

Od daně z nabytí jsou dle ustanovení § 6 odst. 2) písm. a) osvobozeny právnické osoby, jejichž 

zřizovatelem nebo jediným členem je členský stát EU nebo jiný stát, nabývající vlastnické právo 

k věci z majetku členského státu EU nebo jiného státu, pokud je zachována vzájemnost. Dále 

jsou dle písm. b) téhož ustanovení osvobozena nabytí vlastnického práva k nemovité věci 

z majetku územního samosprávného celku právnickou osobou, jejímž zřizovatelem nebo jediným 

členem je územní samosprávný celek. Těmito právnickými osobami jsou zejména obchodní 

korporace, veřejně výzkumné organizace, popřípadě příspěvkové organizace.137 Možnost

osvobození dle ustanovení § 6 odst. 2) je omezena podmínkou, že nejde o veřejnou podporu 

neslučitelnou s vnitřním trhem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie. S vnitřním 

trhem jsou neslučitelné podpory, které jsou kumulativně poskytnuty z veřejných prostředků, 

zvýhodňují určité podniky či odvětví podnikání, narušují nebo mohou narušit hospodářskou 

soutěž a ovlivňují obchod mezi členskými státy.138

Další skupinou věcných osvobození od daně z nabytí nemovité věci jsou osvobození u nových 

staveb. Dle ustanovení § 7 odst. 1) zákonného opatření konkrétně první úplatné nabytí 

vlastnického práva k pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je dokončená nebo užívaná 

stavba rodinného domu, k dokončené nebo užívané stavbě rodinného domu nebo k dokončené 

nebo užívané jednotce v bytovém domě (ne však k nabytí bytového domu jako takového). 

Podmínkou je, že bytová jednotka zahrnuje pouze garáž, sklep nebo komoru užívanou společně 

s jednotkou. Další podmínkou je, že jsou stavby nebo jednotky dokončené nebo užívané. Na 

základě novely139 se osvobození již nevztahuje na rozestavěné stavby. Vzhledem k tomu, že 

takové stavby nejsou evidovány v katastru nemovitostí, nebylo možné ověřit, zda se skutečně 

jedná o první nabytí. K prvnímu úplatnému nabytí musí dojít do pěti let ode dne, od kterého je 

dle stavebního zákona140 stavba či jednotka dokončena nebo užívána. Účelem osvobození 

prvního úplatného nabytí vlastnického práva k nové stavbě je, stejně jako v předchozí úpravě, ze 

které bylo převzato, podpořit bytovou výstavbu. Skutečnost, že se jedná pouze o první úplatné 

nabytí, má zabránit spekulacím na trhu s realitami.

137 PELC, Vladimír. Daň z nabytí nemovitých věcí: praktická příručka. 2. aktualizované vydání podle stavu k
1.11.2016. Praha: Leges, 2017. Teoretik. ISBN 9788075021908; s. 73
138 Čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské Unie. 
139 Zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých 
věcí. 
140 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
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Koncem 7. volebního období Poslanecké sněmovny byl sněmovně předložen k legislativnímu 

projednání návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani 

z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. Uvedený návrh stanovil rozšíření 

osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí v případě prvního úplatného nabytí vlastnického 

práva k jednotce na jednotky v rodinném domě, a to nahrazením pojmu „bytový dům“ pojmem 

„stavba pro bydlení“.141 Dle příslušné vyhlášky142 je rodinný dům definován jako stavba pro 

bydlení, jež může mít nejvýše tři samostatné byty. Jednotka je tedy vymezena nejen v rámci 

bytových domů, ale také rodinných domů. V minulosti nebylo obvyklé vymezovat jednotky 

v rámci rodinných domů, nicméně dle návrhu zákona se jedná o vrůstající trend, neboť 

prodávající snáze prodá jednotku v rodinném domě než spoluvlastnický podíl. Změnou 

ustanovení by tak byly osvobozeny nejen jednotky v bytových domech, ale také jednotky

v rodinných domech, bez ohledu na to, zda je nabýván podíl na nemovité věci nebo jednotka. 

Zákonné podmínky pro možnost uplatnění osvobození by zůstaly zachovány. Návrh byl 

v Poslanecké sněmovně projednán v prvním čtení, vláda posléze vydala souhlasné stanovisko 

s návrhem. Projednání návrhu zákona bylo ovšem ukončeno s koncem volebního období 

Poslanecké sněmovny. V 8. volebním období návrh nebyl k datu uzavření rukopisu této práce 

znovu předložen. Opětovné předložení návrhu lze v rámci 8. volebního období očekávat. 

S návrhem souhlasím, jedná se o minimální změnu, která se nijak zásadně nedotýká koncepce 

celého zákonného opatření. Jednotka v rodinném domě slouží k bydlení stejně tak, jako jednotka 

v bytovém domě. Rozdílná úprava dle mého názoru za takové situace nemá opodstatnění. 

Třetí skupinou věcných osvobození jsou věcná osvobození u jednotek. Dle ustanovení § 8 odst. 

1) zákonného opatření lze uplatnit osvobození u nabytí vlastnického práva k jednotce zahrnující 

družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo komorou, je-li

nabyvatelem nájemce této jednotky. K osvobození dochází, pouze pokud byt naplní definici

družstevního bytu tak, jak je uvedena v zákoně o obchodních korporacích.143 V případech 

stanovených v ustanovení § 8 odst. 2) zákonného opatření lze uplatnit osvobození také u nabytí 

vlastnického práva k jednotce z vlastnictví právnické osoby do vlastnictví nájemce nebo člena 

této osoby, který se finančně nebo jinak podílel na pořízení domu s jednotkami.  

141 Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 1993-. ISSN 1210-6410.
142 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
143 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
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Poslední skupinou jsou ostatní věcná osvobození. Ta se vztahují na nabytí vlastnického práva při 

provádění reorganizace v rámci insolvenčního řízení, při vložení nemovité věci do sociálního 

družstva nebo evropského fondu sociálního podnikání nebo nabytí nemovité věci, která je 

předmětem finančního leasingu podle zákona upravujícího daně z příjmů.144

5.2.4 základ daně

Předchozí právní úprava145 za základ daně určovala cenu zjištěnou dle zvláštního předpisu.146

S rekodifikací se úprava základu daně značně rozšířila a změnila. Základem daně z nabytí 

nemovitých věcí je nabývací hodnota, kterou lze v určitých případech snížit o uznatelný výdaj. 

Ustanovení § 11 zákonného opatření stanoví čtyři způsoby určení nabývací hodnoty nemovité 

věci pro účely základu daně z nabytí nemovitých věcí, a to sjednanou cenu, srovnávací daňovou 

hodnotu, zjištěnou cenu, nebo zvláštní cenu. V Příloze č. 2 k této práci lze nalézt vývojový 

diagram vypracovaný Finanční správou ČR, který uvedené způsoby systematicky třídí.147

Nabývací hodnota se stanoví ke dni, kdy nastala skutečnost, která je předmětem daně z nabytí, 

tedy ke dni nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Uznatelným výdajem jsou odměna a 

náklady, které poplatník prokazatelně zaplatil jako odměnu a náklady za vypracování znaleckého 

posudku. Posudek je poté povinnou přílohou daňového přiznání. 

Sjednanou cenou se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí rozumí dle ustanovení § 13 odst. 

1) úplata za nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Úplatou se dle důvodové zprávy rozumí 

úplata ve smyslu ustanovení § 4 zákonného opatření, tedy jakákoliv peněžitá nebo nepeněžitá 

protiplnění, která si smluvní strany ujednají. Naopak vedlejší plnění mimo rámec smlouvy, 

poskytnutá v souvislosti s převedením nemovité věci (například platbu realitní kanceláři za 

zprostředkování), sjednaná cena nezahrnuje. Novela148 doplnila ustanovení o odst. 2)

zjednodušující případy nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou nemovitých věcí. Pro 

účely určení sjednané ceny se nepřihlíží k hodnotě pozbývané nemovité věci. Dle ustanovení § 

12 zákonného opatření je sjednaná cena nabývací hodnotou, pokud je vyšší nebo rovna 

144 Zákon České Národní Rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
145 Ustanovení § 10 zákona č. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti. 
146 Vyhláška Ministerstva Financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, 
úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků. 
147 FINANČNÍ SPRÁVA ČR. Vývojový́ diagram – Postup určení́ nabývací́ hodnoty (NH) [online]. Vydáno 2014 
[citováno 15. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-
dani/Diagram_pro_stanoveni_nabyvaci_hodnoty.pdf
148 Zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých 
věcí.
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srovnávací daňové hodnotě, nebo pokud tak výslovně stanoví zákonné opatření. Srovnávací 

daňová hodnota je výsledkem porovnání mezi sjednanou cenou a obvyklou hodnotou 

nemovitosti. Za předpokladu, že by nabývací hodnotou byla sjednaná cena bez dalšího, subjekty 

by mohly tíhnout k sjednávání účelově nízkých, symbolických cen za účelem daňové 

optimalizace. Taková optimalizace je eliminována právě využitím porovnání sjednané ceny se 

srovnávací daňovou hodnotou.  

Výlučně je sjednaná cena nabývací hodnotou pro případy nabytí vlastnického práva k nemovité 

věci z majetku nebo do majetku územního samosprávného celku. Územně samosprávné celky 

mají ze zákona149 povinnost prodat svůj nemovitý majetek za cenu v daném místě a čase 

obvyklou. Cenu nižší, než je cena obvyklá je třeba řádně zdůvodnit, jinak je právní jednání 

neplatné. Zákonodárce spoléhá, že cena sjednaná územně samosprávnými celky je v souladu se 

všemi zákony, přičemž výkon nad samostatnou působností územně samosprávných celků 

podléhá kontrole Ministerstvem vnitra ČR.150 Územně samosprávné celky tak nemají prostor 

záměrně sjednávat nižší ceny za nemovité věci z jejich majetku za účelem daňové optimalizace 

jako soukromé subjekty.  Výlučně je sjednaná cena nabývací hodnotou dále pro případy nabytí 

vlastnického práva k nemovité věci z majetku dobrovolného svazku obcí nebo Regionální rady 

soudržnosti a pro případ nabytí vlastnického práva k nemovité věci ujednané ve smlouvě o 

výstavbě, pokud jde o nabytí za účelem vzniku nové jednotky nebo změny dosavadní jednotky 

nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou.151

Srovnávací daňová hodnota je tedy a contrario nabývací hodnotou, je-li vyšší než sjednaná

cena. Srovnávací daňová hodnota je částka odpovídající 75 % zjištěné ceny nebo směrné 

hodnoty.152 Pokud dojde k nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou, je srovnávací 

daňová hodnota 100 % směrné hodnoty nebo 100 % zjištěné ceny. Poplatník má možnost 

v daňovém přiznání zvolit, zda bude srovnávací daňová hodnota stanovena zjištěnou cenou nebo 

směrnou hodnotou. Zjištěná cena je stanovená znaleckým posudkem, zatímco směrnou hodnotu 

určuje správce daně. Výjimku tvoří případy stanovené zákonným opatřením, pro které se k určení 

srovnávací daňové hodnoty použije vždy zjištěná cena. Jedná se o situace, kdy směrnou hodnotu 

nelze určit vůbec z podstaty nemovité věci (například lesní pozemky s porostem, nedokončené 

149 Ustanovení § 39 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; § 18 odst. 2) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. 
150 Ustanovení § 124 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; § 82 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. 
151 Ustanovení § 22 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
152 Ustanovení § 14 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
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stavby), popřípadě poplatník neposkytne správci daně údaje nezbytně nutné k jejímu zjištění 

(zejména údaje o velikosti, poloze, účelu, stavu, roku výstavby, přítomnosti inženýrských sítí, a 

dalších parametrech).153 Správce daně určuje směrnou hodnotu v souladu s prováděcí 

vyhláškou,154 přičemž vychází z obvyklých cen nemovitých věcí v okolí v daném čase a údajů 

poskytnutých poplatníkem v daňovém přiznání. K určení ceny v místě a čase obvyklé má správce 

daně k dispozici cenové mapy a databáze realizovaných prodejů. Zavedení směrné hodnoty mělo 

dle důvodové zprávy155 vést k omezení administrativní náročnosti správy daně, a to jak z pohledu 

správce daně, tak daňového poplatníka. Ačkoliv v případě určení základu daně pomocí směrné 

hodnoty není poplatník nucen pořizovat znalecký posudek, je nucen poskytnout správci daně 

celou řadu informací nutných pro určení směrné hodnoty. Domnívám se, že určení směrné 

hodnoty za pomoci databáze realizovaných prodejů a cenových map má své limity. Směrná 

hodnota může dostát záměru zamýšlenému zákonodárcem zejména v případech nejtypičtějších 

nemovitých věcí, jako jsou rodinné domy a jednotky. S ohledem na jejich četnost není náročné 

vytvořit vypovídající cenové mapy a obsáhlou databázi realizovaných prodejů. Poplatník poté na 

webu Finanční správy156 vyplní interaktivní přílohu, která spočítá orientační směrnou hodnotu. 

Tuto hodnotu správce daně porovná s cenovými mapami a databází realizovaných prodejů. 

Pokud je cena zjištěná správcem daně vyšší, zašle poplatníkovi platební výměr. Takový postup 

lze považovat za méně administrativně náročný a pro poplatníka výhodnější. Nicméně v případě 

specifičtějších nemovitých věcí se mi vytvoření uvedených databází a následné oceňování na 

jejich základě jeví jako problematické. Atypické nemovité věci, jako například továrny, obchodní 

centra nebo administrativní budovy často mohou být jediným objektem svého druhu 

vyskytujícím se v daném čase a místě. V takovém případě je pro poplatníka jistě vhodnější a 

jistější využít znalecký posudek. Další výhodou pořízení znaleckého posudku je to, že poplatník 

zná výši daně předem a nehrozí mu vyměření doplatku na dani.  

Pokud se jako základ daně nevyužije sjednaná cena nebo srovnávací daňová hodnota, je nabývací 

hodnotou zjištěná cena. Zjištěnou cenou se rozumí cena určená podle zákona o oceňování 

153 PELC, Vladimír. Daň z nabytí nemovitých věcí: praktická příručka. 2. aktualizované vydání podle stavu k
1.11.2016. Praha: Leges, 2017. Teoretik. ISBN 9788075021908, s. 91.
154 Vyhláška Ministerstva financí č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí 
nemovitých věcí. 
155 Důvodová zpráva k Zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
156 FINANČNÍ SPRÁVA ČR. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nabyti-nemovitych-
veci/urceni-smerne-hodnoty/2017
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majetku157 společně s oceňovací vyhláškou.158 Zjištěná cena je nabývací hodnotou dále 

v případech stanovených zákonným opatřením. Výlučnost dle ustanovení § 23 zákonného 

opatření týká nabytí vlastnického práva k nemovité věci na základě finančního leasingu, 

zajišťovacího převodu práva, úplatného postoupení pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem 

práva nebo nabytí vlastnického práva k obchodnímu závodu nebo jeho části. Použije se i v 

případě, že je současně s nabytím vlastnického práva k nemovité věci nabýváno vlastnické právo 

k jinému majetku a sjednanou cenu nemovité věci není možné samostatně stanovit. 

Posledním typem nabývací hodnoty je zvláštní cena. Lze-li určit zvláštní cenu, je nabývací 

hodnotou výlučně tato cena.159 Zvláštní cena má tak přednost před ostatními způsoby určení 

nabývací hodnoty, může ovšem nastat situace, kdy zvláštní cenu nelze určit (například o ní je 

rozhodováno soudně). Cena je nazývaná cenou zvláštní, neboť je odlišná pro každý konkrétní 

případ. Výslovně je zvláštní cena stanovena zákonným opatřením při nabytí nemovité věci jejím 

vydražením nebo předražkem, u obchodních korporací, v souvislosti s insolvencí, pozůstalostí a 

v některých dalších případech (při vypořádání spoluvlastnictví soudem, vyvlastnění, převzetí 

pozemku potřebného pro nezbytnou cestu).

5.2.5 sazba daně 

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí je jednotně stanovená bez ohledu na výši základu daně nebo 

osobu poplatníka. Jedná se tedy o sazbu poměrnou lineární. Sazba daně činí 4 %. Průměrné sazby 

daně z nabytí nemovitých věcí se v Evropě pohybují mezi 2 % až 6 %.160 Sazbu ve výši 4 % lze

tedy považovat za vyšší.

5.2 Správa daně z nabytí nemovitých věcí 

Správa daně z nabytí nemovitých věcí se řídí částí druhou zákonného opatření Senátu. 

Subsidiárně se uplatní daňový řád. Správa daně je svěřena orgánům Finanční správy České 

republiky. Místně příslušným je Finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se nachází 

nemovitá věc, u níž dochází k nabytí vlastnického práva, nebo pozemek zatížený právem stavby.  

V případě nemovitých věcí evidovaných v katastru nemovitostí lhůta pro podání daňového 

přiznání činí tři měsíce následující po kalendářním měsíci, v němž byl proveden návrh na 

157 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů. 
158 Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.
159 Ustanovení § 12 odst. 4) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
160 European Tax Handbook 2017. IBFD Publications, 2017. IBSN: 978-90-8722-407-3.
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vklad.161 Pro nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí je lhůta stanovena odlišně. 

Poplatník je povinen podat daňové přiznání ve lhůtě tří kalendářních měsíců následujících po 

měsíci, ve kterém nabyl vlastnické právo k nemovité věci. Specifická lhůta je stanovena 

například pro nabytí nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí ve veřejné dražbě. 

Poplatník má povinnost podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce po měsíci, 

v němž byly splněny podmínky pro nabytí vlastnického práva k nemovité věci ve veřejné dražbě 

nebo bylo-li vydáno vydražiteli potvrzení o nabytí vlastnického práva.162 Přílohou daňového 

přiznání je u nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí písemnost, na jejímž základě bylo 

zapsáno vlastnické právo. U nemovitých věcí neevidovaných v katastru nemovitostí je třeba 

přiložit písemnost, která potvrzuje nabytí vlastnického práva k nemovité věci.163 Je-li nabývací

hodnotou zvláštní cena, přílohou daňového přiznání je písemnost dokládající tuto cenu, za 

předpokladu, že se nejedná o tutéž písemnost, která potvrzuje nabytí vlastnického práva. Je-li 

nabývací hodnotou zjištěná cena, nebo vychází-li se pro účely zjištění srovnávací daňové hodnoty 

ze zjištěné ceny, tvoří přílohu přiznání znalecký posudek o zjištěné ceně. Znalecký posudek se 

nevyžaduje, jde-li o nabytí vlastnického práva k nemovité věci, které je od daně osvobozeno.164

Přílohou je dále doklad o zaplacení uznatelných výdajů.  

Stejně jako u daně z nemovitých věcí zákonodárce zohledňuje efektivitu daně. Je-li daň nižší než 

200 Kč, daň se nepředepíše a neplatí.165

Pakliže si poplatník pro určení srovnávací daňové hodnoty zvolí použití směrné hodnoty, musí 

v přiznání vyčíslit zálohu na daň a uvést údaje nutné k určení směrné hodnoty. Správce daně na 

základě těchto údajů daň vyměří, přičemž poplatník daň uhradí prostřednictvím zálohy. Záloha je 

splatná v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání.166 Pokud vyměřená daň převyšuje 

zálohu uhrazenou poplatníkem, je rozdíl splatný do 30 dní od doručení výměru.  

Zákonné opatření vymezuje situace, při nichž může dojít k zániku daňové povinnosti.167

Důvodem pro zánik daňové povinnosti je například odstoupení od smlouvy, na jejímž základě 

bylo nabyto vlastnické právo k nemovité věci, neplatnost nebo zdánlivost právního jednání, na 

161 Ustanovení § 32 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
162 Ustanovení § 33 tamtéž.
163 Ustanovení § 34 tamtéž.
164 Ustanovení § 36 tamtéž.
165 Ustanovení § 41 tamtéž
166 Ustanovení § 46 tamtéž.
167 Ustanovení § 55 tamtéž.
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jehož základě bylo nabyto vlastnické právo k nemovité věci nebo zrušení vyvlastnění. Daňová 

povinnost ovšem zanikne pouze na základě aktivního jednání poplatníka. Poplatník musí uvést 

důvod pro zánik daňové povinnosti v daňovém přiznání, a současně vlastníkem nemovité věci 

musí být její původní vlastník. O daňové povinnosti rozhodne správce daně.  

Spoluvlastníci, u nichž nelze určit podíl na nabývané nemovité věci, plní daňovou povinnost 

solidárně. Ten ze spoluvlastníků, který jako první podá daňové přiznání, je považován za 

společného zástupce. Spoluvlastníci mohou alternativně zvolit společného zmocněnce. 

5.3 Úvahy a návrhy de lege ferenda

Zrušení daně z převodu nemovitostí, zavedení daně z nabytí nemovitých věcí a následná 

novelizace této daně provázely četné diskuze týkající se podoby daně, její výše, vhodnosti a 

vůbec nutnosti samotné existence daně. I v případě daně z nabytí nemovitých věcí je třeba najít 

pro její opodstatnění relevantní argumenty. 

I daň z nabytí nemovitých věcí je možno ospravedlnit obecnými principy zdanění majetku. Stát 

vydává značné finanční prostředky na činnosti, jež mají v mnoha případech pozitivní dopad na 

hodnotu nemovitých věcí. Jak jsem již uvedla výše, je to právě vlastník nemovité věci, kdo 

z takové činnosti státu profituje, a proto je spravedlivé, aby na takové činnosti přispíval. Je ovšem 

nutné vzít v potaz skutečnost, že daň z nabytí nemovitých věcí není příjmem obecních rozpočtů 

tak, jako daň z nemovitých věcí. Výnos daně z nabytí nemovitých věcí je příjmem státního 

rozpočtu.168

Stát poskytuje řadu statků a služeb zvyšujících hodnotu nemovitých věcí, přičemž tyto statky a 

služby svým rozsahem mnohdy dalece překračují rámec obce. I přesto se domnívám, že 

charakteru daně z nabytí nemovitých věcí by lépe odpovídalo takové rozpočtové určení, při němž 

je výnos daně příjmem rozpočtu obce, ve které se daná nemovitost nachází. Jsou to právě obce, 

které svou mohou nejvýznamněji přispět ke zvýšení atraktivity konkrétní lokality, ve které se 

nemovitá věc nachází a ovlivnit tak její tržní cenu. Uvedené rozpočtové určení by pravděpodobně 

prospělo také popularitě daně. Zároveň by se zvýšil podíl finančních prostředků, které mají obce 

pod svou přímou kontrolou. De lege ferenda tedy navrhuji, aby se i daň z nabytí nemovitých věcí 

stala příjmem rozpočtů obcí.  

168 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. 
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Odpůrci daně z nabytí nemovitých věcí se domnívají, že zavedením daně z nabytí nemovitých 

věcí a následným přenesením daňové povinnosti na nabyvatele došlo ke zdražení nemovitých 

věcí. Dle odpůrců by zrušení daně z nabytí nemovitých věcí vedlo k snížení cen nemovitých věcí 

a následnému oživení trhu s realitami. Na konci roku 2017 byl v Poslanecké sněmovně předložen 

návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí 

nemovitých věcí. Navrhovatelé zákona argumentovali právě skokovým nárůstem nákladů na 

pořízení nemovitosti o 4 %, neboť změna v osobě plátce se neprojevila v poklesu prodejních cen 

nemovitostí.169 Návrh zákona byl zamítnut v prvním čtení.  

Je nutné podotknout, že ceny nemovitých věcí průběžně rostou v závislosti na mnoha 

okolnostech a růst lze očekávat i do budoucna. Dle statistiky Eurostatu170 zveřejněné na začátku 

roku 2018 se ceny bytů a domů v České republice zvýšily meziročně o 12,3 %. Ze statistik 

developerských společností vyplývá, že ceny nových bytů v Praze se od roku 2015 zvýšily o 53,5 

%, přičemž počet dostupných nových bytů rapidně klesá.171 Byty zdražují zejména kvůli zvýšené 

poptávce a současně jejich nedostatku. Index cen pozemků se meziročně zvýšil o 4,4procentního 

bodu.172 Nelze tedy dle mého názoru s jistotou říci, že přenesení daňové povinnosti na nabyvatele 

daně přímo způsobilo růst cen nemovitých věcí.  

Přikláním se k názoru, že daň z nabytí nemovitých věcí by měla být ospravedlnitelná 

ekologickými principy. Osvobození od daně z nabytí pro nové stavby a jednotky reflektuje zájem 

zákonodárce na rozšíření bytového fondu. Tento zájem je, s ohledem na současný nedostatek a 

nedostupnost bytů, víc než žádoucí. I přesto by dle mého názoru neměl být bez dalšího postaven 

nad ostatní společenské zájmy. Prosté osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí pro nové 

stavby a jednotky může přispívat k jejich nekontrolované, nekoncepční nové výstavbě. Nová 

výstavba by však měla být, s ohledem na životní prostředí, kontrolována. 

169 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí 
nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů [online]. Vydáno 28. 11. 2017 [citováno 28. 2. 2018]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=20&CT1=0
170 EUROSTAT. Housing Price Statistics [online]. Vydáno 18. 1. 2018 [citováno 3. 3. 2018]. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_price_statistics_-_house_price_index
171HOSPODÁŘSKÉ NOVINY. Byty v Praze zdražily o pětinu. Pokud bude pokračovat omezování nabídky, dočkáme 
se ceny nad 100 tisíc za metr, varují developeři [online]. Vydáno 31. 1. 2018 [citováno 3. 3. 2018]. Dostupné z:
https://byznys.ihned.cz/c1-66034280-cena-bytu-v-praze-vzrostla-o-petinu-pokud-bude-pokracovat-omezovani-
nabidky-dockame-se-ceny-nad-100-tisic-za-metr-varuji-developeri
172 AKTUÁLNĚ.CZ. Byty v Česku zdražily o další osminu. U pozemků se růst cen zastavil [online]. Vydáno 7. 2.
2018 [citováno 12. 3. 2018]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/byty-v-cesku-zdrazily-o-vic-nez-
desetinu-u-pozemku-se-rust-c/r~4876e4880c0111e883510cc47ab5f122/
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Dle mnohých nejsou daně vhodným prostředkem k regulaci negativních jevů, jako je například 

znehodnocování půdy, suburbanizace173 a dalších.174 Osobně jsem naopak toho názoru, že daně 

jsou nejméně rušivou a nejefektivnější metodou řešení takových jevů. Subjekty obvykle neváhají 

využít všechny možné prostředky k tomu, aby jejich daňová povinnost byla co nejnižší. 

Osvobození od daně tak může za určitých okolností fungovat jako pozitivní motivace k nové 

výstavbě a v méně atraktivních lokalitách. De lege ferenda proto navrhuji zvážit věcné 

osvobození nových staveb pouze ve specifických oblastech. Takovými oblastmi mohou být

například tzv. brownfields.175 Osvobození by se navíc nemuselo omezovat pouze na stavby

rodinných domů a jednotek v rámci těchto objektů, ale na jakékoliv nové stavby přispívající 

k rekultivaci a regeneraci brownfields.

Jak jsem již uvedla výše, přikláním se k názoru, že daň je obecně vhodným prostředkem 

k regulaci negativních jevů ve společnosti. Dále tedy de lege ferenda navrhuji zvážit rozšíření 

osvobození od daně pro případy nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem v sociálně 

vyloučených lokalitách. Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo analýzu sociálně 

vyloučených lokalit v České republice.176 Pro stávající obyvatele těchto lokalit, jež zároveň 

nejsou vlastníky nemovitých věcí umístěných v těchto lokalitách, by případně bylo snazší nabýt 

nemovité věci do svého vlastnictví. Osvobození by ovšem muselo být nejen věcné, ale také 

osobní, vázané na osoby mající v těchto oblastech trvalé bydliště.  

Jak již bylo naznačeno na několika místech v této práci, pořízení vlastního bydlení se stává stále 

více nedostupné. Ceny nemovitých věcí neustále rostou, poptávka po nich neklesá a nemovitých 

věcí určených k bydlení není dostatek. Zpřísňování pravidel při poskytování hypotéčních úvěrů, 

jak jsem jej popsala v kapitole 5.2.1 subjekt, situaci zájemců o pořízení vlastního bydlení 

neusnadňuje. Za daných okolností se mi proto zdá příliš tvrdé, že poplatníci daně, což jsou 

z většiny případů fyzické osoby nabývající vlastnictví k nemovité věci určené pro bydlení,177

173 Suburbanizace je termín používaný k popisu růstu oblastí, tzv. suburbií, na okrajích velkých měst. Jde o jednu z 
mnoha příčin nárůstu měst. Město se geograficky rozšiřuje a z příměstských obcí se stávají nové geografické části 
města. 
174 COASE, R.: The Problem of Social Cost. The Journal of Law and Economics. 1960, vol. 3, no. 1; s. 1-45.
175 Pod pojmem brownfield rozumíme nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, je 
zanedbaná a případně i kontaminovaná; nelze ji vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace; 
vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské činnosti.   
176 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Mapa sociálně vyloučených lokalit v ČR [online]. Zveřejněno 
27. 5. 2015. Dostupné z: https://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/www/index2f08.html?page=iframe_orp
177 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí [online]. Vydáno 24. 4. 2013 
[citováno 28. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=1003&CT1=0
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musí daň platit jednorázově. V některých případech jsou poplatníci daně nuceni si na daň půjčit 

souběžně s hypotéčním úvěrem. De lege ferenda proto navrhuji změnu splatnosti daně. Subjekty 

daně z nabytí nemovitých věcí již mají dle daňového řádu178 možnost požádat o rozložení úhrady

daně na splátky, pakliže by pro ně neprodlená úhrada znamenala vážnou újmu, pokud by byla 

ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných, není-li možné vybrat 

daň od subjektu najednou, nebo při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku daňové 

povinnosti. Nedomnívám se, že toto ustanovení daňového řádu zcela reaguje na situaci, ve které 

se ocitají některé subjekty daně z nabytí nemovitých věcí. Lze předpokládat, že ve většině 

případů osoby, pro něž by úhrada daně ve výši 4 % hodnoty nabývané nemovité věci znamenala 

vážnou újmu nebo ohrožení na výživě, zpravidla nenabývají vlastnické právo k nemovité věci 

takové hodnoty. Nicméně i situace, ve které je subjekt nucen si na úhradu daně půjčit od 

poskytovatele spotřebitelského úvěru, je dle mého názoru nežádoucí.  

Domnívám se, že subjektům by měla být dána možnost rozložit celkovou částku daně do vícera 

malých částek, splatných v dlouhodobém časovém horizontu, aniž by musely prokazovat zvláštní 

důvody dle daňového řádu. Daň a její pozitivní aspekty tak zůstanou zachovány. Zároveň 

subjekty, které nabývají nemovitou věc zejména za účelem dlouhodobého bydlení a částka na 

dani je pro ně z jakéhokoliv důvodu problematickou položkou, nebudou nuceny tuto částku 

uhradit jednorázově.  

Daně zatěžující převody nemovitých věcí jsou v anglicky mluvících zemích často označovány 

jako tzv. stamp duties.179 To ve volném překladu znamená kolkovné. Převody vlastnického práva 

jsou obvykle spojeny se zápisem změn do veřejných seznamů. Daň postihující převody 

nemovitých věcí je tedy v těchto zemích vnímána jako platba spojená s určitým administrativním 

protiplněním (zápisem práva do veřejného seznamu). Daň je v české finančněprávní teorii 

definována jako neekvivalentní platba. „Kolkovné“ by spíše odpovídalo charakteru poplatku.

Pokud je však daň z nabytí nemovitých věcí chápána jako daň za úkon (převedení vlastnického 

práva), zákonodárce by mohl po vzoru jiných států subjekty osvobodit od dalších poplatků za 

právní úkony spojené s převodem vlastnického práva k nemovité věci, například od poplatku za 

vklad práva do katastru nemovitostí.

178 Ustanovení § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. 
179 BÜTTNER, T. Welfare Cost of the Real Estate Transfer Tax [online]. Vydáno 2017 [citováno 10. 3. 2018].
Dostupné z: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/168308/1/VfS-2017-pid-4123.pdf
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Nejkontroverznějším aspektem daně z nabytí nemovitých věcí je bezpochyby to, že jejím 

předmětem nejsou úplatná nabytí nemovitých věcí ve vlastnictví obchodních společností. 

Dle informačních materiálů Ministerstva financí180 k původnímu návrhu zákona o dani z nabytí 

nemovitých věcí se mimo jiné předpokládalo, že v návaznosti na novou právní úpravu 

obchodních korporací181 a v zájmu zabránění daňovým únikům v oblasti daně z nabytí 

nemovitých věcí dojde ke zdanění převodů obchodních podílů u obchodních korporací 

vlastnících nemovitosti daní z nabytí nemovitých věcí. Z toho však nakonec sešlo.  

Dle důvodové zprávy182 jsou to běžně převáděné nemovité věci, jako jsou rodinné domy, stavby 

pro rodinnou rekreaci, garáže, pozemky tvořící s těmito stavbami funkční celek, pozemky, jejichž 

součástí jsou tyto stavby, a dále pozemky bez trvalého porostu, na nichž není zřízena stavba a k 

nimž nebylo zřízeno právo stavby, a bytové, garážové, sklepní a komorové jednotky, jež tvoří 70 

% - 80 % všech převáděných nemovitých věcí. Poplatníky daně z nabytí nemovitých věcí jsou 

tak zejména soukromé osoby nabývající vlastnické právo k běžným nemovitým věcem průměrné 

hodnoty. Nemovité věci výrazně vyšší hodnoty jako jsou například obchodní centra, 

administrativní budovy, tovární haly, bytové komplexy a další, jsou obvykle ve vlastnictví

obchodních společností. Obchodní společnosti dle kritiků daně z nabytí ve většině případů nevolí 

přímý prodej nemovitosti tak, jak stojí (tzv. asset deal), ale prodají podíl na společnosti, která 

nemovitost vlastní (tzv. share deal).

Nejvyšší kontrolní úřad v roce 2015 kontroloval, jak byla v letech 2012–2014 vybírána mimo jiné 

daň z nabytí nemovitých věcí. Ze závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu vyplývá, že převody 

obchodních podílů ve společnostech s ručením omezeným ani převody akcií emitovaných 

akciovými společnostmi, které vlastní nemovité věci, nepodléhají dani z nabytí nemovitých věcí, 

a to ani v případě, kdy je převáděno 100 % obchodního podílu nebo akcií. Dochází tak k 

situacím, kdy jsou společnosti založeny pouze za účelem vlastnictví nemovitosti, která je jediným 

majetkem společnosti, a převod 100 % podílu nebo akcií společnosti zakrývá faktickou změnu 

180 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Informační materiál Ministerstva financí České republiky k nové právní úpravě 
daně z převodu nemovitostí [online]. Vydáno květen 2012 [citováno 6. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.ucetni-
portal.cz/.../navrh-noveho-zakona-o-dani-z-prevodu-nemovitosti
181 Zákon č.90/2012 Sb., obchodních společnostech a družstvech. 
182 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí [online]. Vydáno 24. 4. 2013 
[citováno 28. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=1003&CT1=0
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vlastnictví nemovitosti.183 Kritici daně z nabytí nemovitých věcí proto poukazují na zjevnou 

nespravedlnost a neefektivitu. Stát jde poměrně tvrdě po malých plátcích daně, zatímco mu 

unikají podstatně větší sumy na jinak snadno vymahatelné dani.184

Otázkou ovšem zůstává, do jaké míry je současná úprava ve skutečnosti zneužívána k daňové 

optimalizaci uvedeným způsobem. V současnosti bohužel není k dispozici žádná ekonomická 

analýza, ze které by bylo možné spolehlivě dovodit, kolik převodů podílů ve společnostech ve 

skutečnosti pouze skrývá převody vlastnického práva k nemovitým věcem. Domnívám se, že 

plošné zdanění úplatných nabytí nemovitých věcí převáděných v rámci převodů obchodních 

podílů ve společnostech s ručením omezeným nebo převodů akcií emitovaných akciovými 

společnostmi by nebylo spravedlivé. Zdanění by dopadlo i na nabyvatele obchodních podílů nebo 

akcií, kteří zcela legálně, bez možného úmyslu vyhnout se dani z nabytí nemovitých věcí, 

nabývají obchodní společnost jako celek se všemi daňovými povinnostmi, zaměstnanci, 

majetkem, dluhy a pohledávkami. Rizika spojená s takovým nabytím jsou samozřejmě vyšší než 

při prostém nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem jako takovým. Nabízí se možnost 

specifické úpravy, která by pokrývala případy společností založených pouze za účelem 

vlastnictví nemovitých věcí a jejich následných převodů. Formulace právní úpravy, která by 

efektivně pokrývala takové převody nemovitých věcí, jež by zároveň nebylo možné obcházet, je 

obtížně představitelná. Administrativní náročnost při výběru daně s takto složitě stanoveným 

předmětem daně by pravděpodobně byla velmi vysoká.

Osobně souhlasím s neoficiálním stanoviskem Ministerstva financí,185 dle kterého je třeba, aby se 

správce daně zabýval konkrétními případy a zkoumal, zda nedošlo k takzvanému zneužití práva, 

tedy k účelovému obcházení smyslu a účelu zákona, kdy se zneužitím formálních znaků 

definovaných v zákoně snaží někdo zakrýt skutečnou podstatu transakce.  

183 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD. Kontrolní závěr z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu pod číslem 
15/15 [online]. Vydáno 21. 3. 2016 [citováno 3. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.nku.cz/scripts/detail.php?id=5635
184 BŘEŠŤAN R. Daně jen pro někoho. Velké firmy za převod nemovitostí neplatí, stát přichází o miliardy [online].
Vydáno 30. 1. 2017 [citováno 7. 3. 2018]. Dostupné z: https://hlidacipes.org/dane-jen-pro-nekoho-velke-firmy-za-
prevod-nemovitosti-neplati-stat-prichazi-o-miliardy/
185 BŘEŠŤAN R. Daně jen pro někoho. Velké firmy za převod nemovitostí neplatí, stát přichází o miliardy [online].
Vydáno 30. 1. 2017 [citováno 7. 3. 2018]. Dostupné z: https://hlidacipes.org/dane-jen-pro-nekoho-velke-firmy-za-
prevod-nemovitosti-neplati-stat-prichazi-o-miliardy/
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ZÁVĚR 

Pozemky jakožto nemovité věci jsou specifické svým charakterem, hodnotou a hospodářským 

významem. Pro nakládání s nemovitými věcmi proto platí zvláštní pravidla zajišťující právní 

jistotu. Nemovité věci a věcná práva s nimi spojená jsou proto evidovány v katastru nemovitostí. 

Nejen vlastnictví nemovitých věcí, ale také převody vlastnického práva k nemovitým věcem 

podléhají zdanění. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí jsou přímými 

majetkovými daněmi, které v České republice mají dlouhou tradici.  

Daň z nemovitých věcí, a zejména daň z pozemků, vnímám pozitivně. Existence daně je 

ospravedlněna nejen principem prospěchu a ochrany, ale také ekologickým principem. S ohledem 

na zvyšující se význam ekologických aspektů daně tak zejména daň z pozemků nabývá na 

důležitosti. Výnos daně z nemovitých věcí je dále důležitou položkou v příjmech obcí a přispívá 

k jejich samostatnosti a autonomii.

De lege ferenda bych zvážila změnu stanovení základu daně na valorický způsob, jako je tomu 

v drtivé většině evropských států. Valorický způsob stanovení základu daně považuji za 

spravedlivější. Uvážit dále lze přesun správy daně na obce, kterým by se tak mírně zvýšil příjem 

z daně. Přesun správy daně na obce by ovšem pravděpodobně byl příliš problematický pro malé 

obce, které nedisponují dostatečným a kvalifikovaným administrativním aparátem.   

Podotýkám, že i bez výše navržených změn daň z nemovitostí považuji za spravedlivou a 

důvodnou. K popularitě daně by jistě přispěla lepší informovanost poplatníků o rozpočtovém 

určení daně z nemovitých věcí.  

Daň z nabytí nemovitých věcí je v mnoha ohledech kontroverzní. Přikláním se k názoru, že i daň 

z nabytí nemovitých věcí je ospravedlnitelná principy prospěchu a ochrany. Zrušení daně by 

znamenalo výpadek ve veřejných rozpočtech a mohlo by vést ke spekulacím na trhu s realitami. 

Ačkoliv tedy nezpochybňuji nutnost samotné existence daně, domnívám se, že podoba daně by 

měla doznat řady změn. Daň z nabytí nemovitých věcí by dle mého názoru zejména neměla příliš 

tvrdě dopadat na poplatníky, kteří nabývají vlastnické právo k nemovité věci určené 

k dlouhodobému bydlení. Daň by takové nabytí vlastnického práva neměla komplikovat, tím spíš 

ne znemožňovat. Daň z nabytí nemovitých věcí by dále měla s ohledem na pozemky naplňovat 

určitý ekologický účel. 
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Diskutovanou koncepci daně, při níž je poplatníkem nabyvatel, považuji za logickou a vhodnější, 

než byla koncepce předchozí. De lege ferenda navrhuji změnit rozpočtové určení daně z nabytí 

nemovitých věcí. Výnos z daně z nabytí nemovitých věcí plynoucí do obecních rozpočtů by 

zvýšil podíl finančních prostředků obce. Vhodná úprava osvobození od daně z nabytí nemovitých 

věcí může pozitivně motivovat k investici do nemovitých věcí ve znevýhodněných oblastech, 

jako jsou brownfields nebo sociálně vyloučené lokality.  De lege ferenda navrhuji osvobození od

daně z nabytí nemovitých věcí nacházejících se v těchto oblastech. 

Nutnost zaplatit daň jednorázově považuji za příliš tvrdou. De lege ferenda navrhuji poskytnout

subjektům možnost rozložit daň do splátek, aniž by musely prokazovat důvody ospravedlňující 

zmírnění tvrdostí dle daňového řádu. Dále navrhuji subjektům odpustit poplatky za právní úkony 

spojené se zápisem vkladu práva do katastru nemovitostí.

Podotýkám, že kritika, jejž jsem vyjádřila v tomto ohledu k dani z nabytí nemovitých věcí je 

spojena zejména s úplatnými nabytími vlastnického práva k nemovitým věcem určeným 

k bydlení. Z hlediska problematiky vlastnictví a převodů pozemků se tak jedná zejména o 

stavební pozemky, popřípadě pozemky, jejichž součástí jsou stavby určené k bydlení.  

Kritici jak dani z nemovitých věcí, tak dani z nabytí nemovitých věcí vytýkají, že se jedná o 

několikeré zdanění jednoho příjmu. To je pravdou, nicméně dvojí zdanění není českým právním 

řádem zakázáno. Princip dvojího zdanění není jako takový špatný, rozhodující je celkové daňové 

zatížení subjektů. 



66

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

1. Seznam použitých právních předpisů 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.  

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

Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva a o změně některých zákonů.  

Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 

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

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

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

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. 

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.  

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

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů. 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství. 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. 

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. 

Zákon č. 143/1961 Sb., o domovní dani. 

Zákon č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani. 

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. 

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 

společností. 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. 

Vyhláška Ministerstva financí č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu č. 



67

340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.  

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území 

s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků. 

2. Seznam použité literatury:

NOVOTNÁ, Monika. Zákon o dani z nemovitých věcí: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-002-9. 

DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha:

Wolters Kluwer, 2016. ISBN 9788074783258.

DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: 

Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978807478325-8.

Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer 

ČR). ISBN 9788074783708. 

FRANKOVÁ, Martina. Úvod do pozemkového práva. Beroun: Eva Rozkotová, 2014. ISBN

9788087488195.

SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474). 1. vydání. Praha: C. H. Beck,

2013. ISBN 978-80-7400-499-5.

ŠUSTROVÁ, Daniela, Petr BOROVIČKA a Jaroslav HOLÝ. Katastr nemovitostí. 2. vydání.

Praha: Wolters Kluwer, 2017. Právo prakticky. ISBN 9788075527745.

BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické

učebnice. ISBN 978-80-7400-440-7. 

RADVAN, Michal, et al. Finanční právo a finanční správa: Berní právo. 1. vydání. Brno:

Doplněk, Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80–210-4732-7, 978-80-7239-230-8. 

KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. Praha: ASPI, 2005. Vzdělávání a 

certifikace účetních. ISBN 80-7357-092-0. 

GRÚŇ, Ľubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2009.

Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-745-4. 



68

ZAHÁLKA, Vladimír. Teoretické otázky finančního práva a základní předpoklady jeho 

efektivnosti při řízení ekonomických procesů. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1982. 

European Tax Handbook 2017. IBFD Publications, 2017. IBSN: 978-90-8722-407-3.

ŠIROKÝ, Jan. Daňové teorie: s praktickou aplikací. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2008. Beckovy

ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-005-8. 

VANČUROVÁ, Alena, Lenka LÁCHOVÁ a Jana VÍTKOVÁ. Daňový systém ČR. V Praze: 1.

VOX, 1997. Ekonomie (1. VOX). ISBN 978-80-86324-72-2.

VOLKÁNOVÁ, Zdenka a Stanislav KLAZAR. Daně, daňová politika a daňová teorie. Praha:

Vysoká škola ekonomie a managementu, 2013. ISBN 978-80-87839-07-2.

MRKÝVKA, Petr. Finanční právo a finanční správa. Brno: Masarykova univerzita, 2004. ISBN

80-210-3579-x.

RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. Praha: C.H. Beck, 2007. Beckova edice právo a

hospodářství. ISBN 978-80-7179-563-6. 

RADVAN, Michal. Zdanění nemovitostí v Evropě. Praha: LexisNexis CZ, 2005. Knihovnička 

Orac. ISBN 80-869-2000-3.

Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 1993-. ISSN 1210-6410.

PELC, Vladimír. Daň z nabytí nemovitých věcí: praktická příručka. 2. aktualizované vydání

podle stavu k 1. 11. 2016. Praha: Leges, 2017. Teoretik. ISBN 9788075021908.

EDITED BY WILLIAM J. MCCLUSKEY, GARY C. CORNIA a LAWRENCE C.

WALTERS. A primer on property tax administration and policy. Chichester, West Sussex:

Wiley-Blackwell, 2013. ISBN 9781118454343.

3. Seznam použitých internetových zdrojů a odborných článků 

IMF. Inequality and Poverty across Generations in the European Union [online]. Vydáno 24. 1.

2018 [citováno 15. 2. 2018]. Dostupné z: https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-

Notes/Issues/2018/01/23/Inequality-and-Poverty-across-Generations-in-the-European-Union-

45137



69

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Změny v zákoně o dani z nemovitých věcí schválené v 

zákonném opatření Senátu [online]. Vydáno 2013 [cit. 3. 2. 2018]. Dostupné z:

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2013/informace-mf-ke-zmenam-v-

zakone-o-dani-z-14952

OECD. Hospodářský přehled České republiky 2016. [online]. Vydáno červen 2016 [citováno 25. 

1. 2018]. Dostupné z: http://www.oecd.org/eco/surveys/Czech-Republic-2016-overview-

hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A9-p%C5%99ehledy.pdf

KOHOUT, P. Neefektivní a nespravedlivá daň z nemovitosti [online]. Vydáno 8. 8. 2005 

[citováno 27. 2. 2018]. Dostupné z: https://www.penize.cz/statni-rozpocet/17455-neefektivni-a-

nespravedliva-dan-z-nemovitosti

HAVLÍČKOVÁ, K. Daň z nemovitosti: plaťme víc a s úsměvem [online]. Vydáno 2. 8. 2005 

[citováno 27. 2. 2018]. Dostupné z: https://www.penize.cz/investice/17446-dan-z-nemovitosti-

platme-vic-a-s-usmevem

Deník veřejné zprávy. Nedostatky daně z nemovitosti [online]. Triada, spol. s r. o., Vydáno 2014

[cit. 27. 2. 2018]. Dostupné z: http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6648408

2014 [cit. 27. 2. 2018]. Dostupné z: http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6648408

ŠEFČÍK, M. Nedostatky daně z nemovitých věcí. Vydáno 14. 5. 2014 [citováno 27. 2. 2018].

Dostupné z: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6648408

ČNB. Věstník ČNB částka 7/2017 [online]. Vydáno [13. 6. 2017]. Citováno [15. 2. 2018].

Dostupné z https://www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2017/index.html

FINANČNÍ SPRÁVA ČR. Vývojový́ diagram – Postup určení́ nabývací́ hodnoty (NH) [online].

Vydáno 2014 [citováno 15. 3. 2018]. Dostupné z:

EUROSTAT. Housing Price Statistics [online]. Vydáno 18. 1. 2018 [citováno 3. 3. 2018].

Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_price_statistics_-

_house_price_index

HOSPODÁŘSKÉ NOVINY. Byty v Praze zdražily o pětinu. Pokud bude pokračovat omezování 

nabídky, dočkáme se ceny nad 100 tisíc za metr, varují developeři [online]. Vydáno 31. 1. 2018

[citováno 3. 3. 2018]. Dostupné z: https://byznys.ihned.cz/c1-66034280-cena-bytu-v-praze-



70

vzrostla-o-petinu-pokud-bude-pokracovat-omezovani-nabidky-dockame-se-ceny-nad-100-tisic-

za-metr-varuji-developeri

COASE, R.: The Problem of Social Cost. The Journal of Law and Economics. 1960, vol. 3, no. 1,

s. 1-45.

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Mapa sociálně vyloučených lokalit v ČR 

[online]. Zveřejněno 27. 5. 2015. Dostupné z: https://www.esfcr.cz/mapa-svl-

2015/www/index2f08.html?page=iframe_orp

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Informační materiál Ministerstva financí České republiky 

k nové právní úpravě daně z převodu nemovitostí [online]. Vydáno květen 2012 [citováno 6. 3. 

2018]. Dostupné z: https://www.ucetni-portal.cz/.../navrh-noveho-zakona-o-dani-z-prevodu-

nemovitosti

NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD. Kontrolní závěr z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního 

úřadu pod číslem 15/15 [online]. Vydáno 21. 3. 2016 [citováno 3. 3. 2018]. Dostupné z:

https://www.nku.cz/scripts/detail.php?id=5635

BŘEŠŤAN R. Daně jen pro někoho. Velké firmy za převod nemovitostí neplatí, stát přichází o 

miliardy [online]. Vydáno 30. 1. 2017 [citováno 7. 3. 2018]. Dostupné z:

https://hlidacipes.org/dane-jen-pro-nekoho-velke-firmy-za-prevod-nemovitosti-neplati-stat-

prichazi-o-miliardy/

4. Seznam judikatury

Rozsudek ze dne 11. ledna 1990, Ministère public v Guy Blanguernon, C-38/89,

ECLI:EU:C:1990:11



71

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 

Poplatník daně při převodech nemovitostí v zemích EU 

Členský stát Zdanění/zpoplatnění Poplatník daně 

EU (ano/ne) nabyvatel nabyvatel a převodce převodce 

Belgie ano  

Bulharsko ne

Dánsko ano  

Estonsko ne

Finsko ano  

Francie ano  

Irsko ano  

Itálie ano  

Kypr ano  

Litva ne

Lotyšsko ano  

Lucembursko ne

Maďarsko ano  

Malta ano  

Německo ano   

Nizozemí ano  

Polsko ano   
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Portugalsko ano  

Rakousko ano   

Rumunsko ne

Řecko ano  

Slovensko ne

Slovinsko ano   

Španělsko ano  

Švédsko ano  

Velká Británie ano  
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Vlastnictví pozemků a jejich převody z pohledu daňových předpisů 

Abstrakt

Předkládaná diplomová práce se zabývá vlastnictvím pozemků a jejich převody z pohledu 

daňových předpisů. Cílem této diplomové práce je podat přehled o daňových povinnostech, které 

souvisí s vlastnictvím pozemků a úplatnými převody vlastnictví k pozemkům na území České 

republiky a následně se zamyslet nad vhodností aktuální právní úpravy a jejími možnými 

změnami. Problematika daňových předpisů souvisejících s vlastnictvím pozemků a jejich 

převody je úzce provázána se soukromým právem. Úvodní část je proto věnována teoretickému 

úvodu do této problematiky, a to nejen z pohledu finančního, ale také občanského práva. V první 

části jsou konkrétně rozebírány pojmy nemovité věci a pozemku. Druhá část popisuje vlastnické 

právo včetně formy jeho převodu a krátce také problematiku katastru nemovitostí. V třetí části je 

obsažena obecná problematika daňového práva, vymezeny základní pojmy a charakteristika 

daňové soustavy. Čtvrtá část je věnována daním, jež zatěžují vlastnictví nemovitých věcí, a to 

zejména dani z pozemků. Rozebírány jsou konstrukční prvky daně z pozemků a obecně také 

správa daně z nemovitých věcí. Závěrem se autor práce zabývá opodstatněním daně a jejími 

možnými změnami. Daň z pozemků je autorem vnímána jako ospravedlnitelná obecnými 

principy zdanění majetku. Výnos daně z nemovitých věcí je dle autora důležitou položkou 

v příjmech obcí a přispívá k jejich samostatnosti a autonomii. De lege ferenda autor navrhuje

zejména změnu základu daně na valorický. Část pátá je věnována dani zatěžující převod 

nemovitých věcí, a to konkrétně dani z nabytí nemovitých věcí. Stejně jako u daně z nemovitých 

věcí jsou systematicky popsány jednotlivé konstrukční prvky daně a správa daně. V poslední 

kapitole se autor zamýšlí nad nutností existence daně a jejími případnými změnami. Autor 

nezpochybňuje nutnost samotné existence daně, nicméně uvádí výčet změn, které by vedly ke 

zmírnění dopadu daně na subjekty. V závěru této práce jsou shrnuty poznatky, které v rámci 

rozebíraného tématu autor považuje za nejdůležitější. 

Klíčová slova: daň z pozemků, daň z nabytí nemovitých věcí, vlastnictví 
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Ownership of land and its transfer from the perspective of tax legislation

Abstract

The thesis deals with ownership of land and its transfer from the perspective of tax legislation.

The aim of the thesis is to describe tax obligations connected with the ownership of land and with

the transfers of ownership of land in the Czech Republic and further to consider the

appropriateness of current legislation and its potential changes. The issue of tax regulations

related to the ownership of land and its transfer is closely linked to the civil law. Introductory part

of the thesis is therefore devoted to the theoretical introduction of the issue with respect to both

financial law and civil law. The first chapter defines the term real estate and land. The second

chapter describes and overviews forms of transfer of ownership of real estate and shortly also the

issue of real estate cadaster. The fourth and fifth parts are the crucial ones with respect to the

whole thesis. The fourth part overviews the responsibilities relating to the ownership of real

estate particularly with regard to the land tax. In the following subchapters the author describes

structural tax elements of the land tax and further deals with appropriateness of the land tax and

its potential changes. The author perceives the land tax as justifiable by the general principles of

property taxation. According to the author the proceeds of the real estate tax are an important

item in the revenue of municipalities. The proceeds contribute to the autonomy of municipalities.

The author proposes to change the tax base. The fifth chapter overviews taxes imposed on

transfer of real estate, in particular real estate transfer tax. In the relevant subchapters the author

describes structural tax elements of the real estate transfer tax and further deals with

appropriateness of the land tax and its potential changes. The author does not question the very

existence of the real estate transfer tax but lists potential changes of the real estate transfer tax

that could reduce the negative impact of tax duty on the taxpayers. Finally the last chapter

summarizes findings that are considered as the most important by the author.

Key words: land tax, tax on the acquisition of immovable property, ownership


