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1. Úvod
Cílem této diplomové práce je rozbor možných změn daně z nabytí nemovitých věcí.
Přestože by se mohlo zdát, že se jedná o téma z hlediska de lege ferenda, domnívám se, že je
nutné nejprve se ohlédnout do minulosti a zhodnotit vývoj od počátku dané právní úpravy a
především tak pochopit smysl a zamýšlený účel daně z nabytí nemovitých věcí. Jedině tak je
možné kvalifikovaně odpovědět na otázky týkající se vhodných změn této daně. Cíle této
práce se nejlépe dosáhne rozborem jednotlivých daňových prvků daně z nabytí nemovitých
věcí v různých časových obdobích. Pro účely této práce jsem vybral následující tři časová
období. Od 1. ledna 1993, tedy zákon č. 357 / 1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani
z převodu nemovitostí. Od 1. ledna 2014, tedy zákonné opatření senátu č. 340 / 2013 Sb., o
dani z nabytí nemovitých věcí. Jako poslední od 1. ledna 2017, tedy zákonné opatření Senátu
č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254 / 2016 Sb., zákon,
kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
Pro dosažení výše zmíněného cíle je práce rozdělena do dvou částí. První, teoretická
část, se věnuje obecnému představení pojmu daň, stanovení daňových prvků, které samotnou
daň utvářejí, určení smyslu daně a definování její charakteristiky.
Praktická část systematicky rozebírá jednotlivé daňové prvky a hodnotí jejich vývoj.
Na konkrétních ustanoveních je tedy vždy dobře vidět, jakým směrem se právní úprava
ubírala. Zároveň je vždy u dané změny rozebrán i důvod jejího přijetí a dopad, který tato
změna znamenala. Závěrem každé podkapitoly je vyvození závěrů z rozboru daného prvku.
Přestože každá podkapitola praktické části této práce vyvozuje samostatné závěry
týkající se jednotlivých daňových prvků, celkový závěr a zodpovězení hlavní otázky této
práce, tedy jaké jsou možné změny daně z nabytí nemovitých věcí, ponechávám na úplný
závěr práce, ve kterém bych také rád zjištěné poznatky porovnal i se svým osobním názorem
na daň z nabytí nemovitých věcí a její možné změny. Tedy, quo vadis dani z převodu
nemovitostí/ dani z nabytí nemovitých věcí?
Pro teoretickou část své práce jsem jako zdroje používal především učebnice
finančního práva a práva daňového. Praktická část využívá jako zdroje především samotné
právní předpisy, jejich důvodové zprávy a přílohy těchto dokumentů. Práce je zpracována na
principu kvalitativního výzkumu za použití metod deskripce, dedukce a komparace právních
úprav. Text byl dokončen k datu 26. června 2017
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2. Obecně k daním se zaměřením na transferové daně

Bakeš hovoří o daních z hlediska právního, jako o platební povinnosti, kterou stát
stanoví zákonem k získání příjmů pro úhradu celospolečenských potřeb, tj. pro veřejný
rozpočet, aniž přitom poskytuje zdaňovaným subjektům ekvivalentní protiplnění.1 Ve stejném
duchu se vyjadřuje i Boháč, který chápe daň jako povinnou, zákonem stanovenou platbu
plynoucí do státního rozpočtu.2 Obecně lze tedy říci, že daň je určitá platební povinnost
k nenávratnému a neekvivalentnímu plnění, a to vždy na základě zákona. Podle mnohých
hledisek lze daně dále třídit. Souhrn těchto povinností se poté nazývá daňová soustava.
Každá daňová povinnost musí být transparentní a rovná pro všechny, což si vynucuje
určitá pravidla, kterých se při ukládání takové povinnosti užívá. V této souvislosti můžeme
zmínit Engliše, podle kterého požaduje-li se, aby povinnosti daňové byly normovány
zákonem, hledá se ochrana poplatníků proti libovůli veřejného svazku, a tedy je i
samozřejmým požadavkem, aby tato povinnost byla normována určitě, způsobem vylučujícím
libovůli, určitě co do povinného subjektu, daňového základu i platební povinnosti, jejího
rozsahu i doby.3 V České republice je vznik daňové povinnosti a její podmínky upraven vždy
zákonem. Tato povinnost je stanovena v čl. 11 odst. 5 ústavního zákona č. 2 / 1993 Sb.,
Listiny základních práv a svobod, který říká, že „daně a poplatky lze ukládat jen na základě
zákona“.4 Existence zákonného příkazu je tedy esenciální podmínkou vzniku daňové
povinnosti. Samotná existence takové právní normy však většinou nepostačuje ke vzniku
daňové povinnosti bez dalšího. Okolnosti, které způsobují vznik, změnu nebo zánik právních
vztahů, a tím vyvolávají určité právní následky, se nazývají v právní teorii právními
skutečnostmi.5
Nenávratnost a neekvivalentnost daňové povinnosti lze chápat jako jednostrannost
takového plnění, u kterého absentuje reciprocita. Vzhledem k tomu můžeme daň nazývat
transferem, tedy jednostranným pohybem peněz od soukromého sektoru k sektoru veřejnému.6
1

BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. Beckovy právnické učebnice. 576 s. ISBN
978-80-7400-801-6. Str. 154
2
BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 329 s.
ISBN 978-807-4780-455.
3
ENGLIŠ, K. Soustava národního hospodářství. Praha: Melantrich a. s., 1937, sv. II., str 193
4
Úplné znění Ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky: Úplné znění Usnesení
České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České
republiky; Úplné znění zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny; některé další související právní
předpisy. Vydání: dvanácté. Praha: Armex Publishing, 2017. Edice kapesních zákonů. ISBN 978-80-87451-46-5
5
BOGUSZAK, J., ČAPEK, J. Teorie práva. Praha: Codex Bohemia, 1997, str. 98
6
PELC, Vladimír. Daň z nabytí nemovitých věcí. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-012-3. Str. 231
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Neúčelový charakter daňové povinnosti je spatřován ve skutečnosti, že konkrétní daňové
plnění zpravidla není určeno na financování konkrétní veřejné potřeby, tedy není známo
využití takto vybraných finančních prostředků.
„Daňové povinnosti a způsoby jejich plnění jsou stanoveny daňovými zákony; zákony
vymezují náležitosti daňového vztahu formou tzv. daňových prvků“.7 Daňové prvky dále
rozdělujeme na prvky základní, tedy obligatorní (povinné, nezbytné). Tyto prvky musí
obsahovat každá daňová norma. Dále rozlišujeme daňové prvky fakultativní, tedy nepovinné,
které daňové normy obsahovat nemusí. Zpravidla jsou tyto prvky přítomny v případech, kdy
je to vzhledem k povaze potřebné. Jako poslední známe daňové prvky specifické, tedy prvky,
které jsou vymezeny výlučně pro účely specifické daňové normy. Pro účely této diplomové
práce je nutné podrobit rozboru obligatorní daňové prvky, neboť jejich rozborem je možné
dosáhnout cíle této práce, jak byl v úvodu vymezen. „ K základním prvkům právní konstrukce
daní pak patří subjekty daně, daňový objekt (předmět), daňový základ a daňová sazba. Někdy
se k základním prvkům řadí i splatnost daně.“8 Výjimku z výše uvedeného bude tvořit daňový
prvek rozpočtového určení daně.

2.1. Daňové prvky:
Subjekty daně: Subjektem daně je osoba, která je podle zákona povinna daň platit.
Dle povahy věci jím může být poplatník, popřípadě plátce. Obecně se může jednat jak o
osoby fyzické, tak i osoby právnické. Zároveň platí, že osoba plátce a poplatníka může i
nemusí být shodná. Rozdíl mezi poplatníkem a plátcem je v tom, že zatímco poplatník je
osobou, která je přímo podrobena dani (respektive její majetek), tak plátce je osobou, která
v určitých případech odvádí správci daně daň vybranou od poplatníka. Vzhledem k této
konstrukci je možné pro případy, kdy by poplatník nemohl či nechtěl uhradit danou daňovou
povinnost, aby zákon stanovil tzv. daňového ručitele.
Daňový objekt (předmět): Daňový objekt (předmět) je právní skutečnost, která
zakládá povinnost k úhradě daně. Jedná se o skutečnost hospodářskou, může jí být např.
činnost, majetek, příjem a další. Objekt (předmět) je často možné vyčíst ze samotného názvu
7

PELC, Vladimír. Daň z nabytí nemovitých věcí. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-012-3. Str. 233
BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. Beckovy právnické učebnice. 576 s. ISBN
978-80-7400-801-6. str. 159
8
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daně. Není to však pravidlem. Přesná definice objektu (předmětu) daně je zásadní ze dvou
hlavních důvodů. Prvním je předvídatelnost práva, tedy seznatelnost pro recipienty právní
normy. Těm musí být poskytnuta jistota, že po nich není vyžadována úhrada, která by správně
neměla být objektem (předmětem) daně. Na druhou stranu je však potřeba ochránit i výběr
daně. Přesná definice objektu daně zabrání obcházení zdanění, tedy situaci, kdy se adresát
normy vyhne úhradě daňové povinnosti.
Základ daně: Základem daně se rozumí penězi, či jinak oceněný daňový objekt
(předmět), z něhož se následně vyměřuje daň samotná. Daňový základ určuje, z jakého
objektu se daň stanovuje. „Cílem zjišťování základu daně je stanovení celkové částky
zdanitelného objektu a základ daně se stanoví podle zákonů o jednotlivých daních, a to tak,
aby jeho určení odpovídalo daňovým záměrům zákonodárce“.9

Stanovení základu daně se

vyjadřuje buď tzv. valoricky (v peněžních jednotkách), nebo specificky (jiným způsobem, ve
fyzických jednotkách), např. v m2. Při zjišťování základu daně je nutno vzít v potaz i některé
výjimky, zejména tzv. minimální výši daně a dále tzv. připočitatelné a odpočitatelné položky.
Sazba daně: Daňová sazba je ukazatel, který se užívá k určení daně z daňového
základu. Podle jejího charakteru můžeme dělit daňovou sazbu na sazbu pevnou, či poměrnou.
Pevná daňová sazba je vyjádřena konstantní částkou, a to bez ohledu na daňový základ, resp.
jeho hodnotu (např. daňová sazba u daní z nemovitých věcí). Poměrná daňová sazba
vyjadřuje, jak její název napovídá, poměr daně vůči daňovému základu a obvykle je vyjádřena
procenty (např. daň z nabytí nemovitých věcí). Poměrnou daňovou sazbu dále dělíme na
sazbu lineární a sazbu progresivní. O sazbě lineární hovoříme v případech, kdy se z různého
daňového základu vybírá stále stejné procento (právní úprava daně z nabytí nemovitých věcí
využívala vždy pevnou lineární sazbu). Naopak sazba progresivní znamená výběr vyššího
procenta při vyšším daňovém základu (tak tomu bylo od 1. ledna 1993 do 31. prosince 1993
v rámci úpravy daně z převodu nemovitostí). Opakem je poté daňová sazba degresivní
(sestupný trend).
Splatnost daně: Splatnost daně je prvek, který je zpravidla do obligatorních daňových
prvků zařazován, byť tomu tak není úplně vždy. Jedná se však bezesporu o významný daňový
prvek. Splatností daně se rozumí okamžik, který daná právní norma spojuje s povinností daň
9

BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. Beckovy právnické učebnice. 576 s. ISBN
978-80-7400-801-6. str. 160
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odvést. Podle charakteru konkrétní daně může být splatnost jednorázová (např. nabytí
nemovité věci), či opakující se (dle druhu daně měsíčně, kvartálně, ročně). Daň může být ale
splatná např. v zálohách, což je typické u daňových povinností, kdy je výše daňové povinnosti
známá až po uplynutí zdaňovacího období (kalendářního roku).
Podle Boháče10, ale i podle Radvana11 můžeme rozlišovat ještě další daňověprávní
prvky. Pro tuto práci bych rád zmínil a následně rozebral jeden konkrétní prvek, a to sice
rozpočtové určení. Rozpočtové určení neboli daňové určení vyjadřuje příjmem jakého
veřejného rozpočtu daná daň, nebo její část je. Prostředky mohou být určeny nejčastěji jako
příjem státního rozpočtu, či rozpočtu obcí a krajů. Konkrétní způsob přerozdělení mezi
příslušné veřejné příjemce je upraven v zákoně č. 243/2000 Sb., zákon o rozpočtovém určení
výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o
rozpočtovém určení daní).

2.2. Smysl a účel daňové povinnosti:
Obecný smysl daní nám může pomoci ozřejmit nález Ústavního soudu České
republiky ze dne 21. dubna 2009, sp. zn. Pl. ÚS 29/0812, který říká: „ Do autonomní sféry
jednotlivce, kterou spoludefinuje i vlastnické právo, je tak veřejné moci umožněno zasáhnout z
důvodu ústavně aprobovaného veřejného zájmu, jehož podstata v případě daní spočívá ve
shromažďování finančních prostředků na zabezpečování různých typů veřejných statků.
Legitimita zdaňování vyplývá mj. z toho, že výsledky zdaňování jsou používány i k ochraně a
vytváření podmínek pro rozvoj vlastnictví, přičemž tuto ochranu a vytváření podmínek je
nutno samozřejmě z něčeho platit. Tento účel zdaňování ale není jediný; daňový zásah do
majetkové a právní sféry jednotlivce nabývá na ospravedlnění právě rovnoměrností rozdělení
těchto břemen“. Z uvedené citace nálezu Ústavního soudu České republiky vyplývá, že
jednou z nejdůležitějších funkcí a účelů daní je výběr finančních prostředků na zabezpečení
různých typů veřejných statků. Toto tvrzení je v souladu s odbornou literaturou, která spatřuje

10

BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Praha: Wolters Kluwer Česká
republika, 2013. ISBN 978-80-7478-045-5.
11
RADVAN, Michal. Finanční právo a finanční správa - berní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978807-2392-308; Str. 36
12
nález Ústavního soudu České republiky ze dne 21. dubna 2009, sp. zn. Pl. ÚS 29/08
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funkci a hlavní účel daní v alokaci zdrojů, jejich redistribuci a ve stabilizaci. Dodržováním
těchto cílů se má zajistit rovnost a spravedlnost při výběru a následném přerozdělení daní.

2.3. Charakteristika transferových daní a jejich vývoj v České
republice:
Na území České republiky můžeme právní úpravu transferové daně z nemovitého
majetku rozlišovat na dvě hlavní období. Prvním obdobím bylo od 1. ledna 1993, kdy
transferová daň z nemovitého majetku byla upravena zákonem č. 357 / 1992 Sb., o dani
dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí (před tímto datem nebyl totiž původně převod
nemovitostí zdaňován, ale podléhal registraci, přičemž jeho registrace byla považována za
tzv. poplatný úkon, prováděný tehdejšími státními notářstvími)13 . Jak název sám napovídá,
jednalo se o tzv. „trojdaň“. Druhé období počíná datem 1. ledna 2014 (v rámci tohoto období
můžeme ještě dále dělit). Od tohoto okamžiku je právní úpravou zákonné opatření senátu č.
340 / 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Původní zákon byl zrušen v rámci
rekodifikace soukromého práva spolu s více než 200 dalšími právními předpisy. V rámci
rekodifikace tak došlo k vyčlenění právní úpravy daně z nabytí nemovitých věcí do
samostatné právní normy.
Daň z nabytí nemovitých věcí, stejně jako její předchůdkyně daň z převodu
nemovitostí, je uplatňována při úplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, a to na
území České republiky. Z hlediska daňového objektu se jedná o majetkovou daň, konkrétně
pak daň z transferu majetku. Podle způsobu vybírání daně se jedná o daň přímou, která je
uplatňována jednorázově (hledisko časového vlivu).
Zásadní rozdíl mezi výše uvedenými právními úpravami je především ve formě.
Zatímco prvotní právní úprava (zák. č. 357/1992 Sb.,) byla upravena formou zákona, od 1.
ledna 2014 se jedná o zákonné opatření Senátu. Tato forma právní úpravy nebyla zvolena
prvoplánově, nýbrž se jedná o výsledek mnoha dílčích událostí, které ve svém konečném
důsledku měly dopad právě na formu přijaté právní normy, ale stejně tak jsou určité dopady
patrné i na obsah právní normy. Pro pochopení těchto dopadů je dobré ukázat si, jak k nim
došlo.

13

KINDL, Milan. Právo nemovitostí. V Praze: C.H. Beck, 2015. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-564-0, str.
452
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Dne 24. dubna 2013 předložila Vláda ČR Poslanecké sněmovně návrh zákona o dani
z nabytí nemovitých věcí (tisk č. 1003). Při prvním čtení dne 15. května 2013 byl návrh
zákona přikázán Rozpočtovému výboru k projednání. Rozpočtový výbor doporučil (usnesení
ze dne 6. června 2013) Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona schválit ve znění
pozměňovacího návrhu. Dne 8. srpna 2013 byl návrh zákona ve znění pozměňovacího návrhu
Poslaneckou sněmovnou schválen, poté co prošel druhým i třetím čtením. Po postoupení
vládního návrhu zákona Senátu byl dne 4. září 2013 návrh zamítnut Ústavně právním
výborem. Stejného výsledku bylo dosaženo dne 12. září 2013, kdy o jeden hlas došlo
k zamítnutí vládního návrhu zákona samotným Senátem. Dne 28. srpna 2013 došlo
k rozpuštění Poslanecké sněmovny, což umožnilo Senátu přijímat zákonná opatření ve
věcech, které nesnesly odkladu a za standardní situace by byly přijaty v podobě zákona.
Senátu byl vládou předložen návrh zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých
věcí dne 25. září 2013 (tisk č. 185). Senát schválil zákonné opatření Senátu o dani z nabytí
nemovitých věcí na své schůzi dne 9. října 2013. Dne 17. října 2013 došlo k podpisu
prezidentem republiky a dne 30. října 2013 vyšlo schválené zákonné opatření Senátu o dani
z nabytí nemovitých věcí ve Sbírce zákonů v částce 132 pod číslem 340/2013 Sb.
K dodatečné ratifikaci nově ustavenou Poslaneckou sněmovnou došlo na její první schůzi dne
27. listopadu 2013.
Se změnou formy právní úpravy pak přišla i změna terminologie, která je patrná i ze
samotného názvu daně. Předmětem daně tak již nemá být převod či přechod vlastnického
práva, ale jeho nabytí. Další změna terminologie se týká pojmů věc a nemovitá věc. Zatímco
zákon č. 40 / 1964 Sb., občanský zákoník pojem věc přímo nedefinoval, pouze v §11914 odst.
1 dělil věci na věci movité a nemovité, tak nový občanský zákoník v § 48915 (ve spojení s §
979) stanoví, že nově se jako věc budou vedle hmotných předmětů označovat též věci
nehmotné. Nově se tak mezi věci řadí například i objekty duševního a průmyslového
vlastnictví a energie.16 Naopak živá zvířata, která do účinnosti nového občanského zákoníku
byla považována za věci v právním smyslu, již právní povahu věci nadále nemají. Podle § 494
nového občanského zákoníku se ustanovení o věcech na ně použijí obdobně jen v rozsahu, ve
kterém to neodporuje jejich povaze.17 Úprava nemovitých věcí je naproti tomu obsažena v
§498 odst. 1 nového občanského zákoníku, který říká „Nemovité věci jsou pozemky a

14 ustanovení § 119 odst. 1 zákona č. 40 / 1964 Sb., občanský zákoník
15 ustanovení § 489 zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník
16 změna chápání pojmu věci. Justice.cz [online]. 2013 [cit. 23. 3. 2016] Dostupné z:
http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/vecna-prava/konkretni-zmeny/zmena-chapani-pojmu-veci
17 ustanovení § 494 zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník
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podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která
za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li zákon, 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“.18
Výraznou změnou oproti staré úpravě je aplikace zásady superficio solo cedit, která je
zanesena v §506 a říká, že „ Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem,
stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných,
včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech“.19 Tato zásada je starou
právní zásadou známou římského práva. K její aplikaci se český právní řád navrací a
vyjadřuje tak diskontinuitu s předchozí soukromoprávní úpravou.

3. Rozbor možných změn daně z nabytí nemovitých věcí
3.1. Subjekty daně – poplatník:
Úprava osoby poplatníka daně byla v průběhu právní úpravy rozdílná a nejednotná.
Prvotní úprava od 1. ledna 1993, tedy úprava uvedená v zákoně č. 357 / 1992 Sb., o dani
dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí byla co do určení osoby poplatníka právní
úpravou zdaleka nejsložitější a nejméně přehlednou.
Ve

svém

§

8

upravovala

osobu

poplatníka

následujícím

způsobem:

„(1) Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je převodce (prodávající); nabyvatel
(kupující) je ručitelem. Jde-li o nabytí nemovitosti úplatným převodem při výkonu rozhodnutí,
konkursem, vydržením, nebo je-li zřízeno věcné břemeno či poskytnuto jiné plnění,
poplatníkem je nabyvatel.
(2) Jde-li o výměnu nemovitostí, jsou povinni daň platit převodce i nabyvatel, a to
společně a nerozdílně.
(3) Jde-li o převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti z bezpodílového
spoluvlastnictví manželů nebo do bezpodílového spoluvlastnictví manželů, považuje se každý z
manželů za samostatného poplatníka a jejich podíly za stejné, pokud nejsou podíly dohodnuty
18 ustanovení § 498 zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník
19 ustanovení § 506 zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník
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nebo stanoveny jinak. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník
samostatným poplatníkem a platí daň podle velikosti svého podílu.“20
Dále zákon ve své druhé části v rámci společných ustanovení rozděloval osoby do tří
skupin pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí. Jednalo
se tedy o další roztřídění, a to na základě např. vzájemného příbuzenského vztahu nebo jiného
poměru mezi nabyvatelem a převodcem.
Jak je z výše uvedeného patrné, takováto právní úprava je značně problematická. Daň
vzhledem ke svému předmětu dopadá nejčastěji na běžné osoby (fyzické i právnické), které
v drtivé většině nejsou právně vzdělány. Zároveň platí, že daní jsou zatíženy nemovité věci,
které ze své povahy jsou věcí trvalou, či alespoň značně dlouhodobou. Vzhledem k těmto
skutečnostem je tedy podle mého názoru vhodné, aby právní předpis upravující daně z nabytí
nemovitých věcí byl jednoduchý a zaručoval určitou míru právní jistoty a předvídatelnosti.
Zároveň se domnívám, že by měla být úprava v tomto smyslu konzistentní. Podle mého
názoru co do prvku poplatníka (ale i co do celkové úpravy) musí být jako základní požadavek
konzistentnosti a jednoduchosti.
Právní úprava upravená v zákonném opatření Senátu č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí
nemovitých věcí, před novelou upravenou zákonem č. 254 / 2016 Sb., zákon, kterým se mění
zákonné opatření Senátu č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, vymezovala
osobu poplatníka způsobem rovněž diferencovaným, avšak obecně se jednalo o úpravu
střídmější. V případech, kdy se jednalo o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou
(převod) a smluvní strany (převodce a nabyvatel) si v kupní nebo směnné smlouvě neujednali
odlišně, byl poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí převodce vlastnického práva k
nemovité věci. Jak je však uvedeno v metodickém pokynu Generálního finančního
ředitelství,21 je nezbytné tuto případnou vůli stran ve smlouvě vymezit výslovně. Navíc
nestačí uvést jen, že daň z nabytí nemovitých věcí se zavazuje uhradit nabyvatel. Smluvní
ustanovení musí výslovně stanovit, že nabyvatel je poplatníkem daně z nabytí nemovitých
věcí. V případě, kdy byl poplatníkem převodce, stal se nabyvatel ručitelem za odvedení daně
z nabytí nemovitých věcí.22

20 ustanovení § 8 zákona č. 357 / 1992 Sb., zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
21 informace Generálního finančního ředitelství ke změně osoby poplatníka podle § 1 odst. 1 zákonného opatření
Senátu č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Finanční správa ČR [online]. 2014 [cit. 21. 3. 2016].
Dostupné z: www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznamdani/Informace_GFR_ke_zmene_osoby_poplatnika_250714.pdf
22 ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) a § 41 odst. 2 zákonného opatření Senátu č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí
nemovitých věcí.
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V případech přechodu vlastnického práva, tedy zejména při výkonu rozhodnutí nebo
exekuci, vyvlastnění, vydržení, nabytí nemovité věci v insolvenčním řízení nebo ve veřejné
dražbě, na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva, v souvislosti s postoupením
pohledávky, při zrušení právnické osoby bez likvidace nebo při rozdělení likvidačního
zůstatku při zrušení právnické osoby s likvidací23 atd., byl poplatníkem nabyvatel. Bylo tomu
tak proto, že dosavadní vlastník pozbýval své vlastnické právo bez své vůle a nešlo po něm
tedy úhradu daně spravedlivě požadovat, neboť na takovém právním jednání neměl žádný
zájem.24
Ke dni 1. prosince 2014 uskutečnilo Generální finanční ředitelství šetření o podaných
daňových přiznáních k dani z nabytí nemovitých věcí za rok 2014. Z tohoto šetření vyplynulo,
že počet daňových přiznání, kdy byl poplatníkem převodce, byl v tomto období 109 000.
Vzhledem k tomu, že převodce mohl být poplatníkem výlučně v případech koupě nebo
směny, muselo se tedy v těchto případech jednat o zdanění úplatných nabytí nemovitých věcí
na základě kupních nebo směnných smluv. Dalších 21 250 daňových přiznání k dani z nabytí
nemovitých podaných v tomtéž období mělo za poplatníka stanoveno osobu nabyvatele.
V těchto případech se mohlo jednat o různé varianty nabytí nemovitých věcí. Mohlo se tak
jednat o situaci, kdy došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci koupí či směnou a
strany si ujednaly, že poplatníkem daně je nabyvatel, anebo o ostatní případy úplatných nabytí
nemovitých věcí, kdy podle zákonného opatření Senátu je poplatníkem daně nabyvatel.

23

ZEMANOVÁ, Eva a Václav TOMAN. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí: komentář. Praha:
Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-005-0.; str. 2
24
str. 18 důvodové zprávy
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Obrázek 1: Poměr počtu daňových přiznání, kdy poplatníkem daně je převodce vůči
počtu případů, kdy poplatníkem je nabyvatel

Zdroj: GFŘ, str. 8 přílohy důvodové zprávy k návrhu zákona, kterým se mění zákonné
opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (závěrečná zpráva
z hodnocení dopadů regulace (RIA).
Z výsledků šetření můžeme jednak vidět množství podaných přiznání k dani z nabytí
nemovitých věcí a tím pádem i počet převáděných nemovitých věcí zatížených touto daňovou
povinností v rámci jednoho kalendářního roku na území České republiky. Dále můžeme
pozorovat podíl převáděných nemovitých věcí prostřednictvím kupní, či směnné smlouvy,
který převažuje nad zbylými způsoby převodu vlastnického práva. Ve všech těchto případech,
kdy je převodce poplatníkem daně, je zároveň nabyvatel ručitelem za odvedení této daně.
Povinnost ručitele vzniká ze zákona v okamžiku vzniku samotné daňové povinnosti
poplatníka. Tato skutečnost jednak potenciálně znamená snížení právní jistoty pro takového
ručitele, neboť poplatník daně není natolik motivován k úhradě daně, a pokud již např.
majetek získaný z prodeje nemovité věci utratil, pak vymahatelnost takového plnění je limitně
blížící se nule a nastává chvíle uplatnění institutu ručitelství. To je situace samozřejmě velmi
nepříjemná a nutno říci, že nabyvatel nemovité věci se takovému postupu nemůže žádným
19

způsobem zříci, vyhnout se mu, ani jiným způsobem tuto skutečnost ovlivnit (nevyužije-li při
nabytí nemovité věci advokátní úschovu, ze které je tato daň uhrazena). Místo tedy, aby si
v klidu užíval svého nabytého domova, za který zaplatil kupní cenu, je vystaven dalšímu
řízení a starostem a často nemalému finančnímu výdaji. Další zátěž pak takový stav způsobuje
příslušnému finančnímu úřadu, který musí vynakládat čas a prostředky na vedení daňového
řízení a vymáhání daňové povinnosti. Výše uvedené skutečnosti byly jasně negativní stranou
mince právní úpravy a dalo by se jim velmi dobře předejít právě sjednocením osoby
poplatníka výlučně na osobu nabyvatele.
Je zjevné, že tato právní úprava byla vzhledem ke „dvojkolejnosti“ osoby poplatníka
z pohledu laické veřejnosti, pro kterou je však tento právní pramen cílen, nepřehlednou a
potenciálně přinášela zbytečná rizika.
Kromě výše uvedených důvodů a rizik spojených s touto právní úpravou byla další
problematickou skutečností sama dispozitivnost týkající se osoby poplatníka v některých,
zákonným opatřením Senátu stanovených případech. Jak již bylo řečeno, povinnost hradit daň
z nabytí nemovitých věcí dopadá na soukromé subjekty, často fyzické osoby nemající velké
zkušenosti s výkladem právních norem a i přes značný počet advokátů na trhu ne vždy a ne
všichni využijí služeb takových osob. Může tedy nastat situace, kdy i přes veškerou dobrou
víru a snahu smluvně přenést poplatnictví daně na nabyvatele nebude stranami dané smlouvy
tento projev vůle shodně vyložen. V celém právním řádu České republiky je tato
dispozitivnost týkající se plátce daně ojedinělá a ze své podstaty a systematiky
nekoresponduje s vymezením předmětu daně a odporuje tak celkové koncepci.
Právní úprava v zákonném opatření Senátu č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí
nemovitých věcí, po účinnosti novely upravené zákonem č. 254 / 2016 Sb., zákon, kterým se
mění zákonné opatření Senátu č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí měla za cíl
úpravu zjednodušit, zvýšit přehlednost pro daňové poplatníky, odstranit nejednotnost ve
vymezení osoby poplatníka a posílit tak právní jistotu poplatníků a správce daně.25 Tohoto
cíle mělo být dosaženo sjednocením osoby poplatníka daně výlučně na nabyvatele. Tímto
způsobem byla naplněna koncepce a systematika právní úpravy, neboť jakákoliv jiná
možnost, nežli aby poplatníkem daně byla osoba nabyvatele, nekoresponduje s vymezením
předmětu daně a koncepce daně z nabytí nemovitých věcí. Tím je totiž úplatné nabytí
vlastnického práva k nemovité věci, nikoli jeho ztráta.

25

závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA); Příloha důvodové zprávy k návrhu zákona, kterým se mění
zákonné opatření Senátu č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
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Shrnutí: S ohledem na to, že daň z nabytí nemovitých věcí je majetkovou daní, která
je svým charakterem zásadně spojena s nemovitým majetkem jako takovým, resp. jeho
nabytím, poplatníkem této daně má být ten, kdo nemovitou věc nabývá, tj. nabyvatel.
Během svého vývoje narážela právní úprava daně z převodu/nabytí nemovitých věcí
zejména na následující nedostatky:

-

nejednotnost v osobě poplatníka způsobující menší přehlednost z pohledu poplatníků a
tím pádem zvýšenou právní nejistotu;

-

v případě převodce jakožto poplatníka a nabyvatele jakožto ručitele vzniká zbytečné
riziko, že poplatník daň nezaplatí a kupující v postavení ručitele bude poškozen
takovým jednáním bez faktické možnosti situaci ovlivnit;

-

výkladové problémy při posuzování pojmů „koupě“, „směna“, „kupní smlouva“,
„směnná smlouva“, a to zejména při úplatném nabytí vlastnického práva, kdy nemusí
být jasné, která úplatná nabytí vlastnického práva lze podřadit pod obecné pojmy
koupě nebo směny; problémy rovněž působí formulace ustanovení kupních a
směnných smluv, kterým se smluvní strany snaží přenést poplatnictví daně na
nabyvatele;

-

v případě směny dani z nabytí nemovitých věcí podléhají obě nabytí nemovité věci
směnou, přičemž poplatníkem daně je převodce, avšak zákonné opatření Senátu
umožňuje stranám směnné smlouvy dohodnout se, že poplatníkem je nabyvatel. V
takových případech může dojít k situaci, kdy poplatníkem daně z nabytí nemovitých
věcí u obou směňovaných nemovitých věcí je v důsledku dohody jedna ze stran, což
způsobuje komplikace poplatníkům v souvislosti s podáním daňového přiznání a
placením daně;

-

v případě, že poplatníkem daně je převodce, nastává zde riziko nejen pro kupujícího
(nabyvatele), ale i pro správce daně v procesu výběru daně, neboť motivace převodce
k úhradě daně ve chvíli kdy již není vlastníkem převáděné nemovité věci, může být
mnohem menší;

-

zbytečné problémy mohou nastat rovněž v případech úplatných nabytí nemovitých
věcí z vlastnictví České republiky, kdy je poplatníkem osoba převodce, neboť v těchto
případech je poplatníkem daně Česká republika, což s sebou může přinášet negativní
dopad na státní rozpočet;
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poměrně běžnou praxí při obchodu s nemovitými věcmi bývá, že i když je

-

poplatníkem určen převodce, tak samotnou daň promítne do kupní ceny a de facto tak
převede daňovou zátěž na nabyvatele v rozporu se zákonem.
Z koncepce, systematiky a vzhledem k charakteru transferové daně z nemovitých věcí
a vzhledem k výše uvedenému vyplývá, že by právní úprava měla být co možná nejjednodušší
a nejjednoznačnější. Tím dojde k zajištění právní jistoty a ke zpřehlednění pro daňové
poplatníky a zjednodušení, zefektivnění a zrychlení výkonu správy daně. Zároveň dojde
k eliminaci možností pro obcházení daňové povinnosti, neboť poplatník bude lépe
dohledatelný skrz zápis v katastru nemovitostí.
Absence institutu daňového ručitele je pozitivní věc, a to pro všechny zúčastněné
strany. Opět dojde k posílení právní jistoty a právního očekávání, eliminace obcházení,
zneužívání zákona.
Pro srovnání uvádím tabulku ze Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace
(RIA), která ukazuje evropské státy a jejich právní úpravu na úseku poplatníka z daně z nabytí
nemovitých věcí.
Tabulka 1: Poplatník daně při převodech nemovitých věcí v zemích EU
Členský stát EU

Zdanění/zpoplatnění
převodů nemovitostí

Belgie

Ano

Bulharsko

Ano

Dánsko

Ano

Estonsko

Ne

Finsko

Ano

Francie

Ano

Irsko

Ano

Itálie

Ano

Kypr

Ano

Litva

Ne

Lotyšsko

Ano

Lucembursko

Ano

Maďarsko

Ano

Malta

Ano

Poplatník daně
nabyvatel nabyvatel a převodce

převodce
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Německo

Ano

Nizozemí

Ano

Polsko

Ano

Portugalsko

Ano

Rakousko

Ano

Rumunsko

Ne

Řecko

Ano

Slovensko

Ne

Slovinsko

Ano

Španělsko

Ano

Švédsko

Ano

Velká Británie

Ano

Zdroj: Příloha důvodové zprávy k návrhu zákona, kterým se mění zákonné opatření,
RIA str. 11
Jak je z přiložené tabulky patrné, valná většina států má za osobu poplatníka daně
stanoveného nabyvatele. Vzhledem k systematické podobnosti v tomto úseku je myslím
zřejmé, že taková varianta právní úpravy daňového poplatníka je konstrukčně nejvhodnější
variantou a odpovídá konstrukci a smyslu transferové daně. Největším přínosem je v tomto
smyslu fakt, že nemovitá věc se transferuje na nabyvatele, a tím vzniká zároveň i zajištění pro
daňový výnos. Opačná situace tedy přináší nejistotu a minimálně určité obtíže při následném
vymáhání. Jediné státy, které z předloženého vzorku mají úpravu poplatníka daně obráceně,
jsou Slovinsko a Polsko.

3.2. Předmět daně:
Pro určení předmětu daně z nabytí nemovitých věcí se obecně uplatňuje zásada
zdanění úplatného nabytí nemovité věci, která se nachází na území ČR. Nabytím se myslí
okamžik zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí, případně u nemovitých věcí
nezapsaných ve veřejném rejstříku, tj. katastru nemovitostí se nabytím myslí okamžik
účinnosti smlouvy o převodu vlastnického práva k takové nemovité věci. Nakonec při vzniku
vlastnického práva k nemovitým věcem z jiného než smluvního právního důvodu se pojí
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s účinky té dané skutečnosti, tedy např. s účinností rozhodnutí soudu, nebo s účinností
rozhodnutí správního orgánu. Nabytí dále musí být úplatné, čímž se z předmětu daně vylučují
převody nemovitých věcí v rámci darování či dědění. Úplatou se rozumí „částka v peněžních
prostředních nebo hodnota nepeněžního plnění, které jsou poskytnuty za přijaté plnění.“26
Nepeněžitým plněním může být například i postoupení pohledávky, prominutí dluhu,
poskytnutí služby. Hodnota nepeněžitého plnění se určuje podle zjištěné ceny v souladu se
zákonem č. 151 / 1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Nejdůležitější
změny mající dopad na předmět daně byly spojené s procesem rekodifikace soukromého
práva na území České republiky.
V původním zákoně č. 357 / 1992 Sb., byl předmět daně vymezen takto:
„(1) Předmětem daně z převodu nemovitostí je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k
nemovitosti, včetně zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, nabytí nemovitosti při
výkonu rozhodnutí, konkursem nebo vydržením.
(2) Předmětem daně je rovněž hodnota odpovídající bezplatně zřízenému věcnému
břemenu nebo jinému plnění za úplatu při bezúplatném nabytí nemovitosti.
(3) Vyměňují-li se nemovitosti, považují se jejich vzájemné převody za jeden převod.
Daň se vybere z převodu té nemovitosti, z jejíhož převodu je daň vyšší“.27
Právní úprava v zákonném opatření Senátu č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí
nemovitých věcí, před novelou upravenou zákonem č. 254 / 2016 Sb., zákon, kterým se mění
zákonné opatření Senátu č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí vymezovala
předmět daně v druhém paragrafu následujícím způsobem: „(1) Předmětem daně z nabytí
nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je
a) pozemkem, stavbou, částí inženýrské sítě nebo jednotkou nacházejícími se na území České
republiky,
b) právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky, nebo
c) spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené v písmenech a) nebo b).
(2) Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je také nabytí vlastnického práva k
nemovité věci, která je uvedena v odstavci 1, na základě
a) zajišťovacího převodu práva,
b) úplatného postoupení pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem práva.
(3) V případě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k více nemovitým věcem uvedeným
v odstavci 1, jejichž spoluvlastníci jsou totožní, je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí
26
27

ustanovení § 4 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
ustanovení § 9 zákona č. 357 / 1992 Sb., zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
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pouze úplatné nabytí vlastnického práva k podílu na těchto nemovitých věcech v rozsahu, v
jakém svou hodnotou odpovídá kladnému rozdílu mezi souhrnem hodnot všech podílů
spoluvlastníka na těchto nemovitých věcech po vypořádání a před vypořádáním; úplatou není
podíl na těchto nemovitých věcech, ke kterému spoluvlastník vypořádáním pozbývá vlastnické
právo“.28
Právní úprava v zákonném opatření Senátu č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí
nemovitých věcí, po účinnosti novely upravené zákonem č. 254 / 2016 Sb., zákon, kterým se
mění zákonné opatření Senátu č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí upřesnila
předmět daně následujícím způsobem: „(1) Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je
úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je
a) pozemkem, stavbou nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky,
b) právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky, nebo
c) spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené v písmenech a) nebo b).
(2) Jde-li 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 a která se nachází na území České
republiky, nebo spoluvlastnickému podílu na takové budově; tato budova nebo
spoluvlastnický podíl na ní se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí považují za nemovitou
věc.
(3) Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je také nabytí vlastnického práva k
nemovité věci, která je uvedena v odstavci 1 nebo 2, na základě
a) zajišťovacího převodu práva,
b) úplatného postoupení pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem práva.
(4) V případě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k více nemovitým věcem uvedeným
v odstavci 1 nebo 2, jejichž spoluvlastníci jsou totožní, je předmětem daně z nabytí
nemovitých věcí pouze úplatné nabytí vlastnického práva k podílu na těchto nemovitých
věcech v rozsahu, v jakém svou hodnotou odpovídá kladnému rozdílu mezi souhrnem hodnot
všech podílů spoluvlastníka na těchto nemovitých věcech po vypořádání a před vypořádáním;
úplatou není podíl na těchto nemovitých věcech, ke kterému spoluvlastník vypořádáním
pozbývá vlastnické právo“.29

28

ustanovení § 2 zákonného opatření Senátu č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí nemovitostí
340 / 2013, ve znění do 31. října 2016
29
ustanovení § 2 zákonného opatření Senátu č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí nemovitostí
340 / 2013, ve znění od 1. listopadu 2016
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Až do okamžiku nabytí účinnosti zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník byl
předmětem

daně

z převodu

nemovitostí

úplatný

převod

či

přechod

vlastnictví

k nemovitostem, přičemž za nemovitosti byly považovány podle §119 odst. 2 zák. č.
40 / 1964 Sb., občanský zákoník „ pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem“.30
Zatímco všechny pozemky byly bez dalšího považovány za věc nemovitou, tak u staveb tomu
bylo jinak. Stavba byla nemovitou věcí pouze za předpokladu, že byla spojena se zemí
pevným základem (existují různé stavby se zemí pevně a trvale nespojené, jako třeba zahradní
domky, či zahradní altány, kůlny atd. jež měly charakter věcí movitých). Samotný pojem
stavba však nebyl občanským zákoníkem definován. Pojem byl vymezen judikaturou tak, že
stavbou je takový výsledek stavební činnosti, jímž věc vznikne. Pro účely dalšího rozboru je
dobré v tuto chvíli upozornit na § 120 odst. 2 zák. č. 40 / 1964 Sb., občanský zákoník, který
stanovil, že „ Stavba není součástí pozemku“.31
Jak již bylo řečeno výše, zásadní předěl v právní úpravě znamenala tzv. rekodifikace
soukromého práva, konkrétně nejvíce nabytí účinnosti nového občanskoprávního kodexu.
Hlavním důvodem pro tento dlouho očekávaný a připravovaný proces byla především
zastaralost tehdejšího občanského zákoníku. Ten byl přijat v roce 1964 a od té doby prošel
mnohými novelizacemi, což pro kompaktnost právní normy nebylo nejpřínosnější. Druhým
negativem byla roztříštěnost úpravy občanskoprávních vztahů do více právních předpisů.
Procesem rekodifikace mělo dojít k odstranění těchto negativ. Přijetím nového kodexu byla
celá úprava soukromých práv a povinností sjednocena na jedno místo. Zajímavostí je, že
kromě německého, rakouského, nizozemského či švýcarského kodexu čerpal občanský
zákoník z roku 2012 inspiraci i v návrhu československého občanského zákoníku z roku
1937.32 Vzhledem k tomu, že tento návrh byl připravován před 70 lety, tak již byl zastaralý.
Prošel ale značnou revizí a posloužil jako vzor standardního kontinentálního kodexu, ke
kterému se nový občanský zákoník chtěl co nejvíce přiblížit. Snaha o diskontinuitu
s předchozí právní úpravou a tradičními právními instituty a tradičními zásadami byla zcela
patrná. Tím se dostáváme k zásadní terminologické změně, která značně ovlivnila právě
předmět daně z nabytí nemovitých věcí. Je jím nahrazení pojmu nemovitost pojmem nemovitá
věc. Obsah pojmu nemovitost jsme si vysvětlili výše. Pojem nemovitá věc dle rekodifikované
právní úpravy vyjadřuje: „pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením,
jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li zákon, že

30

ustanovení § 119 odst. 2 zákona č. 40 / 1964 Sb., občanský zákoník
31ustanovení § 120 odst. 2 zákona č. 40 / 1964 Sb., občanský zákoník
32 obcanskyzakonik.justice.cz (online) Nový občanský zákoník. Dostupné z www.obcanskyzakonik.justice.cz
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určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení
její podstaty, je i tato věc nemovitá“33. K větě druhé výše uvedeného ustanovení přijala
Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti (dále jen „
KANCL“) stanovisko34, které se sice primárně dotýkalo návrhu vodního zákona, ale svým
obsahem se dotýkalo právě i této věty. Ze stanoviska je možné dovodit, že právě druhá věta
prvního odstavce ustanovení § 498 zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník se vztahuje na
případy, kdy zvláštní právní předpis vylučuje konkrétní věc z režimu součásti pozemku, a to
s cílem zásahu do věcně právních vztahů k této věci. Pojem nemovitá věc byl tedy po
rekodifikaci jasně vymezen a oproti tomu negativně byly vymezeny i věci movité.
Nemovitými věcmi podle nového občanského zákoníku jsou:
-

pozemky a věcná práva k nim (věcná práva se považují za nehmotné nemovité věci- např.
hypoteční zástavní právo, služebnosti či reálná břemena)35;

-

podzemní stavby se samostatným účelovým určením a věcná práva k nim (např. sklep, tunel);
tento případ je výjimkou z ustanovení § 506 odst. 1 nového občanského zákoníku, že součástí
pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem36, tedy pokud není podzemní stavba
samostatnou nemovitou věcí, jedná se o součást pozemku, příslušenství pozemku či o
příslušenství jiné podzemní stavby;

-

práva, která prohlásí zákon za nemovité věci (např. institut práva stavby) 37;

-

jiné nemovité věci, tj. předměty, o kterých jiný právní předpis stanoví, že nejsou součástí
pozemku, a nelze je přenést z místa na místo, aniž by došlo k narušení jejich podstaty
(v opačném případě se jedná o věci movité);

-

stavby spojené se zemí pevným základem, dokud nedojde ke spojení s pozemkem a neztratí
povahu samostatné věci38;

-

inženýrské sítě (např. vodovody)39;

-

některé dočasné stavby, které nejsou součástí pozemku40;

-

jednotky (byt a podíl na společných částech nemovité věci, nebytový prostor a podíl na
společných částech nemovité věci).

Jak již bylo uvedeno výše v této práci, nový občanský zákoník značně rozšířil definici
nemovitých věcí tím, že nově se za nemovité věci považují i věcná práva k nim. Takové
33 ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník
34
stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne
9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona; http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Stanovisko-01.pdf
35
TÉGL, Petr. Pojetí nemovité věci v novém občanském zákoníku. Bulletin komory daňových poradců. 2013, č. 3, s.
7-12. ISSN 1211-9946
36 ustanovení § 506 zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník
37 ustanovení § 1242 zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník
38 ustanovení § 3055 a § 3058 zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník
39 ustanovení § 509 zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník
40 ustanovení § 506 zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník
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rozšíření definice je ale pro účely zdanění převodů nemovitých věcí nežádoucí, jelikož není
účelné, aby se daň dotýkala každého práva, které se nově označuje za nemovitou věc. Proto
ZOS v § 2 odst. 1 jasně stanovilo taxativní pozitivní výčet nemovitých věcí, které jsou
předmětem daně z nabytí nemovitých věcí, a dále stanovilo negativní taxativní výčet
nemovitých věcí, které jsou z předmětu daně vyloučeny. Podle důvodové zprávy bylo
záměrem zákonného opatření Senátu v zásadě zachovat tradiční rozsah předmětu příslušné
daně, tj. vázat ho na nabytí hmotných nemovitých věcí a nepodrobovat této dani nabytí jiných
nemovitých věcí ve smyslu občanského zákoníku. Z věcných práv má být předmětem daně
pouze nabytí práva stavby, a to zejména proto, že jeho součástí je stavba, která byla podle
předchozích právních předpisů předmětem daně jakožto samostatná nemovitá věc.41 Institut
práva stavby není institut zcela nový, nýbrž institut známý z římského práva. Na našem území
již tento institut užíván byl, ale v roce 1950 došlo v rámci přijetí nové úpravy
občanskoprávních vztahů k jeho potlačení. Obsahem tohoto institutu je oprávnění
(stavebníka) mít nad povrchem nebo pod povrchem stavbu.42 Stavbou je v souladu
s přechodnými a závěrečnými ustanoveními nového občanského zákoníku43 stavba, která má
odlišného vlastníka od vlastníka pozemku. V této souvislosti je nutné upozornit na další
výklady pojmu stavba, zde zejména výklad veřejnoprávní, který je zakotven v ustanovení § 2
odst. 3, 4 zákona č. 183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a
na výklad Nejvyššího soudu ČR. Veřejné právo považuje za stavbu „veškerá stavební díla,
která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické
provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.
Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu
se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je
stavba pro reklamu. Stavbou se rozumí podle okolností i její část nebo změna dokončené
stavby.“44. Rozdíl mezi soukromoprávním a veřejnoprávním výkladem pojmu stavba určil
Nejvyšší soud ČR ve svých usneseních, přičemž stanovil, že „pokud občanskoprávní předpisy
používají pojem stavba, nelze obsah tohoto pojmu vykládat jen podle stavebních předpisů.
Stavební předpisy chápou pojem stavba dynamicky, tedy jako činnost, popřípadě soubor
činností, směřujících k uskutečnění díla (někdy ovšem i jako toto dílo samotné). Naopak pro
účely občanského práva je pojem stavba nutno vykládat staticky, jako věc v právním smyslu,

41

důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
42ustanovení § 1240 odst. 1 zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník
43 ustanovení § 3055 a § 3058 zákona č. 89 / 2012 Sb., občanského zákoníku.
44 ustanovení § 2 odst. 3, 4 zákona č. 183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
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tedy jako výsledek určité stavební činnosti, který je způsobilý být předmětem
občanskoprávních vztahů.“45
Vznik tohoto oprávnění je možné vázat na smluvní ujednání, rozhodnutí orgánu
veřejné moci, ustanovení zákona či vydržení. Samotné zřízení práva stavby může být jednak
úplatné (jednorázově, splátkami), tak bezúplatné. S právem stavby je obecně možné volně
disponovat. Stavba, na kterou se dané právo stavby vztahuje, může být již stavbou existující,
nebo se může jednat o stavbu, která teprve na základě tohoto oprávnění má být vystavena.
Z povahy práva stavby je patrné, že je- li postavena na pozemku zatíženém právem stavby
stavba, není a nemůže být samostatnou (nemovitou) věcí v právním smyslu a není a nemůže
být součástí pozemku. Z těchto důvodů s ní nemůže být libovolně nakládáno. Právo stavby je
možné zřídit pouze dočasně (obecně na devadesát devět let). Institut práva stavby podléhá
evidenci ve veřejném rejstříku, tedy v katastru nemovitostí.
Jak již bylo uvedeno v první části této diplomové práce, značnou změnu představuje
návrat k tzv. superficiální zásadně, kterou je potřeba chápat jako vyjádření zásady „povrch
ustupuje půdě“. V důsledku této zásady se stavba, která nebyla charakterem dočasná, stala
součástí pozemku. Právě výše stanovené právo stavby představuje prolomení této právní
zásady. Hlavním smyslem pro znovuzavedení superficiální zásady je snaha o sjednocení
právního režimu pozemků a staveb. Proces sjednocení právního režimu pozemků a staveb
bude dlouhodobý a velmi složitý. Pro jeho naplnění byla přijata i přechodná ustanovení, která
upravují způsob a pravidla postupného sjednocení právního režimu pozemků a staveb. Tato
pravidla jsou stanovena v ustanovení § 3054 až ustanovení § 3061 nového občanského
zákoníku. Podle nich můžeme rozdělit tento proces do několika možných scénářů, tedy:
-

z hlediska procesu sjednocení právního režimu pozemků a staveb nejjednodušším je proces u

staveb, které nebyly podle právní úpravy účinné k 31. prosinci 2013 součástí pozemku, na
němž byly zřízeny, a byly ke dni 1. ledna 2014 ve vlastnictví osoby totožné s vlastníkem
pozemku. V těchto případech došlo bez dalšího ke splynutí a stavby se bez dalšího staly
dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku součástí pozemku a přestaly být
samostatnou věcí (ustanovení § 3054 nového občanského zákoníku);46
-

v situaci, kdy vlastník pozemku nebyl totožný s vlastníkem stavby, nestala se stavba
součástí pozemku a zůstala nadále nemovitou věcí; totéž platilo i o stavbě ve

45 usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. září 2002, sp. zn. 22 Cdo 539/2001, Usnesení ze dne 26. srpna 2003, sp.
zn. 22 Cdo 1221/2002 a Usnesení ze dne 2. Června 2009, sp. zn. 22 Cdo 220/2008, dostupné na http://www.nsoud.cz/
46 ustanovení § 3054 zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník
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spoluvlastnictví, byl-li některý ze spoluvlastníků i vlastníkem pozemku, nebo pokud byli
jen někteří spoluvlastníci stavby spoluvlastníky pozemku (ustanovení § 3055 nového
občanského zákoníku);47
-

zásadním bylo pro proces sjednocení dvou právních režimů pozemku a stavby zákonem
zřízené vzájemné předkupní právo ve prospěch vlastníků obou nemovitých věcí; přičemž
vlastníci nemovitých věcí nemají možnost konsenzuálně předkupní právo nijak vyloučit
ani omezit (ustanovení §3056 nového občanského zákoníku);48

-

pro případ zřízení věcného práva k pozemku ve prospěch třetí osoby, jež by takové věcné
právo nabývala v dobré víře, že stavba je součástí pozemku, považovala by se vůči této
osobě stavba za součást pozemku (ustanovení § 3057 nového občanského zákoníku);49

-

stane-li se stavba a pozemek vlastnictvím jedné osoby, přestane být stavba samostatnou
věcí a stane se součástí pozemku k okamžiku, kdy tento stav nastal. Výjimku představuje
situace, kdy by se jednalo o stavbu, která nemůže být součástí pozemku podle nového
občanského zákoníku (ustanovení § 3058 odst. 1) a dále, „bylo-li vlastnické právo k
pozemku zcizeno třetí osobě, která byla při nabytí vlastnického práva v dobré víře, že
stavba je součástí pozemku, přestane být stavba samostatnou věcí a stane se součástí
pozemku, na němž je zřízena. Kdo vlastnil stavbu, má vůči zciziteli právo na náhradu ve
výši ceny stavby ke dni zániku svého vlastnického práva; byla-li stavba zatížena zástavním
právem, přechází zástavní právo na pohledávku na tuto náhradu“ (ustanovení § 3058
odst. 2);50

-

specifická situace je pak upravena ustanovením § 3059, kdy se jedná o případ stavby na
více pozemcích. V takovém případě se předcházejících ustanovení užije pouze co do
rozsahu ve vztahu k pozemku, na němž je převážná část stavby. Ve vztahu ke zbylému
pozemku či pozemkům, na něž stavba přesahuje, se užije ustanovení o přestavku;51

-

ustanovení § 3060 říká, že „zatěžuje-li věcné právo stavbu nebo pozemek, nestane se
stavba součástí pozemku, dokud toto věcné právo trvá a pokud to jeho povaha vylučuje“52

-

Obecně se však žádného z výše uvedených pravidel a postupů neužije v situacích, kdy se
jedná o stavbu, která není součástí pozemku podle tohoto zákona, nebo o nemovitou věc
podle § 498 odst. 1 věty druhé.53

47 ustanovení § 3055 zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník
48 ustanovení § 3056 zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník
49 ustanovení § 3057 zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník
50 ustanovení § 3058 zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník
51 ustanovení § 3059 zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník
52 ustanovení § 3060 zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník
53 ustanovení § 3061 zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník
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Inženýrská síť je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí a je v zákonném opatření
Senátu výslovně uvedena proto, neboť „liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace nebo
energetická či jiná vedení, a jiné předměty, které ze své povahy pravidelně zasahují více
pozemků, nejsou součástí pozemku“.54 Pokud by v daném případě nebyla ani stavbou,
nepodléhala by zdanění vůbec. Tato úprava se však z praktického hlediska ukázala
problematickou a z toho důvodu bylo nutné vyjasnit vymezení předmětu daně při úplatném
nabytí vlastnického práva k inženýrské síti nebo spoluvlastnickému podílu na ní, a to zejména
co do vymezení pojmu „část inženýrské sítě, která je nemovitou věcí“. Toto vyjasnění bylo
obsaženo v novele č. 254 / 2016 Sb., zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu
č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Jak bylo řečeno výše, nový občanský
zákoník ve svém § 509 obsahuje výčet věcí, jež lze podřadit pod pojem inženýrské sítě. Jedná
se o výčet demonstrativní, který obsahuje zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či
jiné vedení. Zároveň ve své druhé větě obsahuje vyvratitelnou domněnku, že součástí
inženýrské sítě jsou i stavby a technická zařízení, které s nimi provozně souvisí. Ustanovení
však výslovně nestanoví charakter takových věcí, tedy zda se inženýrské sítě považují za věc
nemovitou, věc movitou, či zda se jedná o soubor movitých a nemovitých věcí. Tato mezera
se dotýká zároveň i charakteru věcí s nimi souvisejících, např. přípojek na rozvodné sítě.
Kombinace nejednoznačnosti a nejasnosti tohoto ustanovení a nového vymezení pojmu
nemovitá věc způsobovalo výkladové nejasnosti, a to jak pro poplatníky, tak i pro správce
daně. Vzhledem ke skutečnosti, že hovoříme o domněnce vyvratitelné, je možné prokázání
opaku. K výkladové nejasnosti se částečně vyjadřovala i důvodová zpráva občanského
zákoníku, která stanovila pro případ, kdy nelze inženýrskou síť „bez porušení podstaty
přenést z místa na místo, jak tomu bude ve většině případů, jde o věci nemovité“.55 Toto
tvrzení zároveň však nutně znamená, že inženýrská síť může být jak věcí nemovitou, tak věcí
movitou- byť tato varianta bude minimální. Zároveň platí, že při výkladu dle ustanovení § 498
občanského zákoníku by inženýrská síť sama o sobě byla nemovitou věcí pouze za
předpokladu, že by ji šlo zařadit do jedné ze stanovených kategorií, v tomto případě zřejmě
pod podzemní stavbu se samostatným účelovým určením, nebo pokud by o ní jiný právní
předpis stanovil, že není součástí pozemku a zároveň není možné bez porušení podstaty
přenést ji z místa na místo.
Jak uvádí Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA), která tvořila
přílohu důvodové zprávy k návrhu zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu
54 ustanovení § 509 zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník
55 důvodová zpráva k zákonu č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník
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č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí cílem bylo jednoznačné vymezení
předmětu daně v případě nabytí vlastnického práva k inženýrské síti nebo spoluvlastnickému
podílu na ní. Navrhovanou právní úpravou není snaha vyřešit otázku povahy inženýrských
sítí, neboť její řešení je úkolem práva soukromého. Cílem není proto explicitně v rámci
zákonného opatření Senátu stanovit, zda inženýrská síť je nemovitou nebo movitou věcí nebo
souborem těchto věcí, nebo zda má nebo nemá součásti. Cílem je jednoznačně upravit režim
zdaňování jejich nabytí tak, aby nečinil problémy při správě daně z nabytí nemovitých věcí.56
Navrhované varianty řešení byly tři. Takzvanou nulovou variantou byla možnost zachování
původního stavu, tedy nepřijímat žádnou změnu. Druhou variantou byla možnost zdaňovat
úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je inženýrskou sítí nebo její částí
(vychází z předpokladu, že inženýrská síť je nemovitá věc). Poslední variantou byla možnost
zdaňovat pouze úplatné nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona, která
je částí inženýrské sítě. Při výběru vhodné varianty bylo zohledněno několik kriterií, mezi
které patřilo např. zohlednění nákladů správce daně a poplatníků při správě (dle jednotlivých
navrhovaných variant). Po zhodnocení jednotlivých variant bylo uzavřeno, že za použití
varianty nulové nedojde k dosažení cíle a výkladové nejasnosti budou i nadále přetrvávat.
Výsledkem tedy nebude odstranění právní nejistoty pro poplatníky i správce daně, ani snížení
administrativní náročnosti správy daně. Daňové inkaso by při aplikace nulové varianty nebylo
navýšeno ani sníženo. V případě zvolení druhé varianty by bylo dosaženo sledovaného cíle,
neboť by došlo k vyjasnění vymezení předmětu daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu
inženýrských sítí a jejich částí. Vzhledem ke skutečnosti, že by došlo k faktickému rozšíření
předmětu daně, by zároveň došlo i ke zvýšení administrativní náročnosti správy daně. Oproti
tomu by ale došlo i k navýšení daňového výnosu. Poslední varianta by ve svém konečném
důsledku znamenala celkové zjednodušení správy daně a snížení administrativní náročnosti, a
to za cenu pouze nepatrného snížení daňového výnosu.
Po zhodnocení dopadů všech zohledňovaných kriterií (administrativní náročnost
správy daně, změna daňového inkasa, odstranění komplikací účinné právní úpravy, možnost
nežádoucí optimalizace) bylo dovozeno, že jako nejvhodnější varianta k realizaci je poslední
varianta, tedy možnost zdaňovat pouze úplatné nabytí vlastnického práva k budově podle
katastrálního zákona, která je částí inženýrské sítě, a to bez ohledu na to, zda je inženýrská síť
nemovitou nebo movitou věcí, nebo souborem těchto věcí. Tato varianta nakonec byla
vybrána a momentálně je platnou a účinnou právní úpravou.
56 závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA), příloha důvodové zprávy k návrhu zákona, kterým se mění
zákonné opatření Senátu č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
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Do předmětu daně dále spadají i jednotky, které je nutné vykládat jak podle nového
občanského zákoníku, kde jednotky zahrnují i podíl na společných částech nemovité věci a
pozemku, tak podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s jejich podíly na společných částech
domu a/nebo pozemku, pokud je s ním vlastnictví k jednotce spojeno.57
Předmětem daně z nemovitých věcí je dále také spoluvlastnický podíl na nemovité
věci.

58

Podle nového občanského zákoníku je každý spoluvlastník úplným vlastníkem svého

podílu. V případě podílových spoluvlastníků odpovídá každý pouze za svůj podíl na nemovité
věci a daňová povinnost se tak vztahuje jen k tomuto podílu. Zkráceně lze tedy říci, že každý
spoluvlastník je poplatníkem co do svého podílu.
Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je dále také nabytí vlastnického práva
k výše uvedeným nemovitým věcem na základě zajišťovacího převodu práva nebo úplatného
postoupení pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem práva.59 Za pomoci zajišťovacího
práva se dlužník zajišťuje za svůj dluh věřiteli tak, že na něj dočasně převede nemovitou věc.
Tím tam fakticky dochází k úplatnému převodu vlastnického práva, byť jen dočasnému.
Poslední případy zahrnuty do předmětu daně z nabytí nemovitých věcí jsou obsaženy v § 2
odst. 3, resp. odst. 4 ZOS. Při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k výše uvedeným
nemovitých věcem, je předmětem daně jen to, oč se hodnota všech podílů každého
spoluvlastníka na těchto nemovitých věcech zvětšila oproti stavu před vypořádáním.
Odlišně od právních úprav jiných evropských zemí, postrádá a vždy postrádala právní
úprava v České republice zařazení převodu obchodního podílu v obchodní korporaci do
předmětu daně z nabytí nemovitých věcí, a to v případech, kdy se převádí v rámci obchodního
podílu i nemovitá věc. Proti začlenění těchto převodů do předmětu daně z nabytí nemovitých
věcí vystupovala mimo jiných např. Komora daňových poradců, která tento návrh
konfrontovala s osvobozováním příjmů z prodeje podílů, jejichž cílem je snaha nalákat do
České republiky zahraniční investory. Tento krok by se tak stal kontraproduktivním.60 Podle
mého názoru je toto tvrzení minimálně sporné, neboť zde fakticky dochází k obcházení
zákona. V praxi je v takových případech využíváno tzv. účelových společností, jejichž
existence je omezena pouze na vlastnictví konkrétní nemovité věci. Typicky je tak činěno
v případě nemovitých věcí komerčního charakteru. Tyto nemovité věci neslouží vlastníku
primárně pro vlastní užívání, ale pro svůj finanční výnos (např. nájem, ale právě i prodej).

57 ustanovení § 56 zákonného opatření Senátu č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
58 ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákonného opatření Senátu č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
59 ustanovení § 2 odst. 2 zákonného opatření Senátu č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
60 https://www.hypoindex.cz/clanky/danova-poradkyne-nova-dan-z-nabyti-je-lepsi-nez-soucasna-dan-z-prevodu/
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Kromě vyloučení z předmětu daně z nabytí nemovitých věcí existují i další výjimky,
na které se zákon nevztahuje. Tyto výjimky jsou upraveny formou osvobození od daně. Jejich
úprava je v § 6 až § 9 ZOS a její odůvodnění spočívá především v charakteru nabytí
nemovitých věcí tímto způsobem. Jedná se např. o věcné osvobození ve veřejnoprávní oblasti
(nabytí nemovité věci členským státem Evropské unie, jiným státem územním samosprávným
celkem), věcné osvobození u nových staveb, věcné osvobození u jednotek a další.
Shrnutí: Předmět daně z nabytí nemovitých věcí by měl být jednoznačně vymezen, a
to jednak pro potřebu zajištění jasného výkladu pro poplatníky daně, ale i pro zabezpečení
neobcházení předmětu daně. V průběhu vývoje právní úpravy si úprava předmětu daně
z nabytí nemovitých věcí žádala úpravu jednak pro proces rekodifikace, ale i z ryze
praktických důvodů. Tedy zejména pro problematickou aplikaci (zejména případ tzv.
inženýrských sítí). Tímto se podařilo docílit úpravy co možná nejvyváženější. Osobně
považuji za zřejmě jedinou chybu v koncepci předmětu daně absenci zdanění převodu
obchodních podílů v obchodních korporacích v případech, kdy se převádí v rámci obchodního
podílu i nemovitá věc. Tento postup je při realitních transakcích často používán, a to
především v komerční sféře a je využíván zejména největšími subjekty na trhu. Paradoxem
pak je, že běžný člověk, nabývající nemovitou věc za účelem bydlení je vystaven daňovému
zatížení, naproti tomu právnická osoba nabývající nemovitou věc za účelem obchodního zisku
takovou daní zatížena není.

3.3. Základ daně:
Prvek základu daně byl v původní právní úpravě, tedy od 1. ledna 1993, v zákoně
č. 357 / 1992 Sb., o dani dědické, darovací a daně z převodu nemovitostí upraven pouze
jedním paragrafem. Základem daně z převodu nemovitostí byla tehdy cena zjištěná podle
zvláštního předpisu.61 Zvláštním předpisem byla vyhláška ministerstva financí České
republiky ze dne 5. září 1991 č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů,
úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání
pozemků. Přestože během dvaceti let účinnosti této úpravy došlo k řadě změn, vždy zůstala
úprava velmi střídmá. V souvislosti se změnou právní úpravy v rámci procesu rekodifikace

61 ustanovení § 10 zákona č. 357 / 1992 Sb., zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
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došlo k zásadnímu předělání základu daně. Od účinnosti ZOS je základ daně upraven ve více
než čtyřech desítkách paragrafů. Právní úprava se tedy stala mnohem podrobnější. Nově
stanovíme základ daně z nabytí nemovitých věcí podle tzv. nabývací hodnoty, kterou dále
snižujeme o tzv. uznatelný výdaj.62 Právní úprava ZOS obsahuje čtyři způsoby určení
nabývací hodnoty. Jsou jimi sjednaná cena, srovnávací daňová hodnota, zjištěná cena, nebo
zvláštní cena. Přehledně zpracovaný postup pro určení nabývací hodnoty je uveden na
stránkách Finanční správy ČR.63 Zpracovaný postup přikládám jako Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2
této práce.

Uznatelným výdajem pak podle § 24 ZOS rozumíme odměnu a náklady

prokazatelně zaplacené poplatníkem znalci za vypracování znaleckého posudku určující
zjištěnou cenu, to však pouze v případech, kdy bude znalecký posudek povinnou přílohou
daňového přiznání. Důvodem pro přijetí těchto změn byla snaha o snížení administrativy a
nákladů poplatníků daně, a to zejména v souvislosti s nutností pořizovat znalecké posudky při
převodu nemovitých věcí. Tento dopad je patrný zejména při převádění běžného typu
nemovitých věcí, např. rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci. Tyto převody by však
měly tvořit většinu všech realizovaných převodů. Ulehčení spočívá v zavedení tzv. směrné
hodnoty. V praxi to v podstatě znamená, že poplatník odvede daň z nabytí nemovité věci a
správce daně následně posoudí dle databáze, zda se jedná o cenu obvyklou. Je patrné, že pro
poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí se jedná o ulehčení celkové administrace. Na
druhou stranu pro správce daně toto znamená určité zvýšení administrace, neboť se musí
zabývat prakticky každým případem. Další navýšení nákladů pro správce daně představuje
potřeba vytvořit cenovou databázi právě pro stanovení směrné hodnoty.
Cena sjednaná:
Cenou sjednanou se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí rozumí úplata za nabytí
vlastnického práva k nemovité věci.64 Důvodová zpráva dále uvádí, že pojem úplata je nutné
vykládat v kontextu její definice obsažené v § 4 ZOS. Sjednaná cena tak zahrnuje jakékoli
protiplnění, které je nebo má být na základě ujednání mezi smluvními stranami poskytnuto za
nabytí vlastnického práva k nemovité věci, a to buď nabyvatelem nebo jinou osobou, buď ve
prospěch převodce, nebo třetí osoby. Naproti tomu ale sjednaná cena nezahrnuje vedlejší

62 ustanovení § 10 zákonného opatření Senátu č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
63 http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Urceni_nabyvaci_hodnoty.pdf

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Diagram_pro_stanoveni_nabyvaci_hodnoty.pdf
64 ustanovení § 13 zákonného opatření Senátu č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
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plnění, jež nabyvatel poskytne v souvislosti s nabytím vlastnického práva k nemovité věci
mimo rámec smluvního vztahu s převodcem, např. platby realitní kanceláři za
zprostředkování koupě.
Sjednaná cena bude použita v případě, kdy je vyšší nežli srovnávací daňová hodnota,
nebo pokud je srovnávací daňové hodnotě rovna. Sjednaná cena musí tedy dosahovat alespoň
75% směrné hodnoty, nebo 75% zjištěné ceny dle znaleckého posudku (podrobné vysvětlení
pojmu srovnávací daňová hodnota viz. dále). Aplikací tohoto postupu by se fakticky mělo
zamezit účelově nízkým cenám nemovitých věcí sjednaných za účelem zkrácení daně z nabytí
nemovitých věcí.
ZOS ve znění zákona č. 254 / 2016 Sb., zákon, kterým se mění zákonné opatření
Senátu č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí nově upravuje situaci určení
základu daně v případě směny nemovitých věcí, a to konkrétně v § 13 odst. 2 tak, že „V
případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou nemovitých věcí se pro účely
určení sjednané ceny nepřihlíží k hodnotě pozbývané nemovité věci za podmínek, že nabytí
vlastnického práva k těmto nemovitým věcem je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí a
nabývací hodnotou není výlučně sjednaná cena“. V tomto případě je nutno podotknout, že
srovnávací daňová hodnota pro účely směny nemovitých věcí je částka odpovídající 100%
směrné hodnoty nebo zjištěné ceny. Pro ilustraci dopadů této změny je určen následující
příklad:
„Směna bytu 3+1 se zjištěnou cenou 3 000 000 Kč za byt 2+1 se zjištěnou cenou 2 240
000 Kč a doplatek 560 000 Kč, vlastníkem bytu je fyzická nebo právnická osoba:
a) Daň z nabytí (převodu) vlastnictví k bytu 3 + 1
Nabývací hodnota se určí porovnáním srovnávací daňové hodnoty (tj. 100% směrné hodnoty
nebo zjištěné ceny) se sjednanou cenou (nepřihlíží se k hodnotě pozbývané nemovité věci).
Srovnávací daňová hodnota= zjištěná cena bytu 3 + 1 = 3 000 000,- Kč. Sjednaná cena =
560 000,- Kč. Nabývací hodnotou při nabytí bytu 3 + 1 je srovnávací daňová hodnota ve výši
3 000 000,- Kč, která je vyšší než sjednaná cena.
b) Daň z nabytí (převodu) vlastnictví k bytu 2 + 1
Nabývací hodnota se určí porovnáním srovnávací daňové hodnoty (tj. 100% směrné hodnoty
nebo zjištěné ceny) se sjednanou cenou (nepřihlíží se k hodnotě pozbývané nemovité věci).
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Srovnávací daňová hodnota = zjištěná cena bytu 2 + + = 2 240 000,- Kč. Sjednaná cena =
0,- Kč. Nabývací hodnota při nabytí bytu 2 + 1 je srovnávací daňová hodnota ve výši
2 240 000,- Kč.“65
Zvláštním ustanovením, které určuje výlučnost sjednané ceny jako nabývací hodnoty
je § 22 ZOS. Podle důvodové zprávy je tato výlučnost dána tím, že v těchto případech náleží
rozhodování o majetkoprávních úkonech, které souvisí s převodem nemovitých věcí, do
pravomoci zastupitelstev územních samosprávných celků a cena se sjednává zpravidla ve
výši, která je v daném místě a čase obvyklá. Vzhledem k tomu, že na takové jednání se
vztahuje povinnost jednat s péčí řádného hospodáře66, není tedy nutné dále kontrolovat, zda
nedochází ke sjednávání neobvykle nízkých cen. Toto ustanovení se týká nabývání
vlastnického práva k nemovité věci z majetku nebo do majetku územního samosprávného
celku, dobrovolného svazku obcí nebo Regionální rady regionu soudržnosti.
Druhý odstavec § 22 ZOS stanovuje, že výlučně sjednané ceny se použije jako
nabývací hodnota v případech nabytí vlastnického práva k nemovité věci ujednané ve
smlouvě o výstavbě, které je nabyto za účelem vzniku nové jednotky nebo změny dosavadní
jednotky nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou domu. Toto ustanovení navazuje na
nový institut v občanském zákoníku, který je upraven v §1172. Jedná se o smluvní ujednání
mezi vlastníkem bytu a typicky společenstvím vlastníků jednotek, na základě které se
společenství vlastníků jednotek zaváže podílet se na výstavbě, dokončení nebo změně domu a
to se záměrem zřízení či změny jednotek. Důvodová zpráva k ZOS uvádí jako příklad situaci,
kdy osoba chce zvětšit podlahovou plochu svého bytu na úkor sousedního bytu. V tom
případě musí nejprve nabýt vlastnické právo k podílu na jednotce, jejíž podlahová plocha
bude stavební úpravou zmenšena. Dále se může jednat o situaci, kdy v domě s jednotkami má
vzniknout nová jednotka v podkroví domu, přičemž toto podkroví bylo doposud společnou
částí nemovité věci a bylo tudíž ve vlastnictví všech vlastníků jednotek dle jejich podílu na
společných částech domu. Výlučnost sjednané ceny jakožto nabývací hodnoty je v těchto
případech odůvodněna velmi nízkým počtem takovýchto případů. Zároveň zpravidla půjde o
nízké ceny za převod vlastnického práva k těmto jednotkám. Pokud by v těchto případech
tedy bylo nutné ještě vyhotovovat znalecké posudky, docházelo by k neopodstatněnému
navyšování nákladů.

65

http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nabyti-nemovitych-veci/informace-stanoviskasdeleni/informace-k-novele-zakonneho-opatreni-senatu-o-dani-z-nabyti-nemovitych-veci-7471
66
ustanovení § 38 zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
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Srovnávací daňová hodnota:
Dle § 12 odst. 2 ZOS bude srovnávací daňová hodnota použita jakožto nabývací
hodnota v případech, kdy je vyšší než sjednaná cena. Způsob určení srovnávací daňové
hodnoty se vnitřně dělí na dvě koleje. Jednak hovoříme o tzv. směrné hodnotě, a dále o tzv.
zjištěné ceně. V obou případech je poté srovnávací daňová hodnota rovna 75% z nich.
Fakticky si tedy může v takovém případě poplatník vybrat, a to zda bude chtít stanovit cenu
převáděné nemovité věci znaleckým posudkem (zjištěná cena), nebo ponechá zjištění reálné
ceny převáděné nemovité věci na správci daně (směrná hodnota). Procentuální vyjádření ve
výši 75% směrné hodnoty nebo zjištěné ceny je zvoleno záměrně. Důvodem je snaha vyloučit
sjednané ceny, které jsou účelově nižší nežli tržní cena.
Směrná hodnota (upravena v § 15 ZOS) vychází z cen nemovitých věcí v místě, ve
kterém se nachází nemovitá věc, ve srovnatelném časovém období s tím, že se zohledňuje
druh, poloha, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně technické parametry nemovité věci. Z výše
uvedeného je patrné, že ač mělo zavedením této směrné hodnoty dojít k omezení
administrativní zátěže, nemůže tomu tak být. Z podstaty věci je pro určení směrné hodnoty
nutné znát celou řadu skutečností, na základě kterých dojde k určení směrné hodnoty. Tyto
skutečnosti však musí správci daně poplatník jednak uvést v daňovém přiznání, a dále je musí
být schopen i prokázat. Koneckonců neučiní- li tak, nebude možné aplikovat postup pro
určení nabývací hodnoty prostřednictvím směrné hodnoty a bude se muset aplikovat
ustanovení o zjištěné ceně.67 V budoucnu se počítá s vytvořením cenové databáze, která by
reálně reflektovala cenu v místě a čase obvyklou. V tuto chvíli však nic takového neplatí a do
budoucna bude i tato cenová databáze omezena. Její omezení bude spočívat vždy ve
faktickém typu převáděné nemovité věci. Tedy bude- li převáděn rodinný dům, či bytová
jednotka, pak pravděpodobně nebude obtížné postupem času tuto cenovou databázi vytvořit.
Problematické se vytvoření cenové databáze jeví co do specifických typů nemovitých věcí,
tedy např. obchodních center, či komerčních polyfunkčních budov. Tyto jsou vždy atypické, a
tudíž správce daně nebude mít možnost poznatky načerpané při převodu takové nemovité věci
uplatnit do budoucna. Obecně je tedy možné shrnout, že minimálně prozatím je využití
směrné hodnoty pro účely zjištění nabývací hodnoty minimálně sporné, neboť nemůže být
aplikováno ve všech případech. Otázkou zůstává, proč nedošlo k vytvoření cenové databáze
již před uzákoněním směrné hodnoty. Vstupní informace by pro správce daně za dobu

67 ustanovení § 14 odst. 3 zákonného opatření Senátu č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
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účinnosti daně z převodu nemovitostí jistě byly. Na druhou stranu nespornou výhodou směrné
hodnoty pro účely zjištění nabývací hodnoty je skutečnost, že poplatník tak přenechá tuto
povinnost na správce daně a to bezplatně.
Pro zajištění právní jistoty a jednoznačnosti při výkladu ustanovení o směrné hodnotě
je přímo tímto ustanovení taxativně stanoveno u kterých nemovitých věcí se směrná hodnota
určuje a u kterých se naopak neurčuje:
„Směrná hodnota se určuje u
a) pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, stavba pro rodinnou rekreaci nebo
stavba garáže, a u pozemku tvořícího s těmito stavbami funkční celek,
b) stavby rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci nebo stavby garáže, nejsou-li tyto
stavby součástí pozemku ani práva stavby, a u pozemku tvořícího s těmito stavbami funkční
celek,
c) jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a u
pozemku tvořícího s touto jednotkou funkční celek,
d) nemovité věci tvořící příslušenství k nemovitým věcem uvedeným v písmenech a) až c),
e) pozemku,
1. na kterém není trvalý porost s výjimkou náletové dřeviny nebo živého plotu,
2. na němž není zřízena stavba s výjimkou oplocení nebo zpevněné plochy do 25 m2 a
3. k němuž není zřízeno právo stavby“.68
„Jde-li o nemovitou věc podle odstavce 3, směrná hodnota se neurčuje u
a) lesního pozemku s lesním porostem,
b) pozemku, který je vodní plochou,
c) stavby hromadné garáže a u pozemku, jehož součástí je stavba hromadné garáže,
d) nedokončené stavby nebo jednotky a u pozemku, jehož součástí je nedokončená stavba.“69
Výše uvedená citace ustanovení ZOS potvrzuje tvrzení, že směrnou hodnotu nebude
možné určit v každém případě u všech typů nemovitých věcí. Taxativní výčet týkající se
nemovitých věcí, u kterých lze směrnou hodnotu určit se týká nemovitých věcí, které jsou na
nemovitostním trhu zcela běžně obchodovány, a proto je dostatek podkladů a informací pro
stanovení jejich reálné tržní hodnoty. Oproti tomu u nemovitých věcí uvedených ve čtvrtém
68 ustanovení § 15 odst. 3 zákonného opatření Senátu č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
69 ustanovení § 15 odst. 4 zákonného opatření Senátu č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
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odstavci § 15 ZOS jsou upraveny nemovité věci svým charakterem zcela specifické a
jedinečné. Lesní pozemek s lesním porostem je složité ocenit, neboť právě lesní porost je
variabilní co do složení, věku, typu osázené půdy, ale i např. poškození. Pro určení směrné
hodnoty z tohoto důvodu chybí dostatek informací. Pozemky vodních ploch jsou vyjmuty
z okruhu nemovitých věcí, u kterých lze zjistit směrná hodnota, neboť jejich hodnotu
ovlivňuje množství faktorů. To je zároveň důvod nemožnosti nashromáždění dostatečného
množství informací a podkladů pro určení směrné hodnoty. U stavby hromadné garáže a
pozemků, jejichž součástí je stavba hromadné garáže nedochází k převodům vlastnického
práva natolik běžně, aby správce daně disponoval potřebnými informacemi pro určení směrné
hodnoty. Poslední taxativně vyňatou věcí z určení směrné hodnoty jsou nedokončené stavby
nebo jednotky a pozemky, jejichž součástí je nedokončená stavba. Zde není fakticky možné
obsáhnout všechny stavebně technické parametry při různých stupních rozestavěnosti, a proto
správce daně nemůže disponovat údaji nutnými pro stanovení směrné hodnoty.
Samotný proces určení směrné hodnoty je dle § 15 odst. 6 ZOS delegován na vyhlášku
Ministerstva financí České republiky, zde konkrétně vyhlášku č. 419 / 2013 Sb., k provedení
zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Předmět úpravy této vyhlášky je
stanoven v jejím prvním paragrafu. Předmětem vyhlášky je tak upravení postupu určení
směrné hodnoty u pozemků, staveb a jednotek. Pozemky dělí vyhláška následujícím
způsobem:
„a) urbanizované pozemky, kterými jsou
1. pozemky v zastavěném území obce vymezeném podle stavebního zákona,
2. pozemky nebo soubory pozemků vymezené a určené k umístění stavby územním
rozhodnutím, regulačním plánem, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí,
nebo územním souhlasem,
3. pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, a
to bez ohledu na skutečný rozsah jejich zastavění, pozemky zastavěné stavbou a další pozemky
zpravidla pod společným oplocením, tvořící funkční celek se stavbou nebo jednotkou,
b) vybrané zemědělské pozemky, kterými jsou zemědělské pozemky podle § 15 odst. 2
zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí,
c) vybrané lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky podle § 15 odst. 2 zákonného opatření
Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí,
d) jiné pozemky, kterými jsou pozemky neuvedené v písmenech a) až c).“70
70 ustanovení § 2 vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 419 / 2013 Sb., k provedení zákonného opatření
Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
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V následujících ustanoveních (§ 3 - § 11) je stanoven postup určení směrné hodnoty
pro jednotlivé druhy pozemků vyjmenované v ustanovení § 2 vyhlášky.
Stejný postup, tedy v první řadě taxativní vymezení staveb, u kterých se určuje směrná
hodnota a posléze stanovení postupu pro určení směrné hodnoty u staveb je použit v hlavě
druhé vyhlášky. Stavby dělí vyhláška následujícím způsobem:
„a) stavby rodinných domů,
b) stavby pro rodinnou rekreaci, kterými jsou
1. rekreační chalupy a rekreační domky,
2. rekreační a zahrádkářské chaty,
c) stavby garáží,
d) doplňkové stavby, kterými jsou stavby podle § 15 odst. 3 písm. d) zákonného opatření
Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí neuvedené v písmenech a) až c) a stavby, které by jimi
byly, pokud by nebyly součástí pozemku.“71
Hlava třetí vyhlášky upravuje určení směrné hodnoty u jednotek, přičemž jednotkou se
rozumí úprava dle občanského zákoníku.
Určení směrné hodnoty podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky je, jak je
vidět výše, vcelku jednoduché, neboť právní úprava je návodná a jednoznačná. K ulehčení
situace navíc může posloužit internetová aplikace na stránkách finanční správy.
Zjištěná cena:
Zjištěnou cenou se podle § 16 ZOS rozumí cena zjištěná podle zákona upravujícího
oceňování majetku, tedy zákona č. 151 / 1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých
zákonů (zákon o oceňování majetku). Tento zákon se vzhledem k potřebě stanovení bližších
podmínek (cen, koeficientů, postupů) určení zjištěné ceny užije ve spojení s prováděcí
vyhláškou účinnou v den nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Takovou vyhlášku je
současně vyhláška č. 441 / 2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací
vyhláška). Oproti původní právní úpravě o dani z převodu nemovitostí stanovené zákonem č.
357 / 1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí dochází v současné
době k mnohem menšímu počtu určení nabývací hodnoty zjištěnou cenou. V současné právní
úpravě se tak použije zjištěné ceny jakožto nabývací hodnoty pouze v případě, že nabývací
hodnotou není směrná hodnota (např. z toho důvodu, že poplatník nedodal potřebné údaje pro
71 ustanovení § 12 vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 419 / 2013 Sb., k provedení zákonného opatření
Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
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zjištění směrné hodnoty, nebo pokud směrná hodnota nelze vůbec určit) či sjednaná cena,
popřípadě v situaci, kdy ZOS stanoví, že nabývací hodnotou je výlučně zjištěná cena (při
nabytí nemovité věci na základě finančního leasingu; při zajišťovacím převodu práva; při
úplatném postoupení pohledávky, která je zajištěná zajišťovacím převodem práva a při nabytí
vlastnického práva k obchodnímu podílu závodu či části závodu, kdy nemovitá věc je jeho
součástí). Zjištěná cena je v podstatě poslední možný způsob určení nabývací hodnoty. Jejím
prostřednictvím je totiž možné určit nabývací hodnotu u jakékoli nemovité věci.
V případě zjištěné ceny je pro potřeby stanovení nabývací hodnoty nutné rozlišovat,
zda je aplikována jakožto srovnávací daňová hodnota, nebo zda je určena výlučně zjištěná
cena. V druhém případě, tedy stanovení výlučně zjištěné ceny, se nepoužije 75%, ale 100%
zjištěné ceny.
Samotný způsob oceňování je poměrně složitý a pro účely této práce není nutné celý
ho popisovat. Pro získání představy o způsobu oceňování podle zákona č. 151 / 1997 Sb., je
naprosto dostačující zaměřit se na § 2 tohoto zákona, který říká, že „Majetek a služba se
oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou
se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného,
popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém
obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají
na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních
poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu
se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných
kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní
vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná
majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu
věci a určí se porovnáním.“72
Zvláštní cena:
Institut zvláštní ceny je, jak jeho název napovídá, zvláštním, a to vzhledem ke
skutečnosti, že jeho užití se v praxi bude aplikovat v případech, kdy nabytí nemovité věci
nebude probíhat běžným tržním mechanismem. Díky tomu by nebylo možné použít jinou
metodu určení nabývací hodnoty. ZOS tyto specifické situace upravuje v § 17 až § 21
72 ustanovení § 2 zákona č. 151 / 1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku).
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(zvláštní cena při vydražení a předražku, zvláštní cena u obchodních korporací, zvláštní cena
v souvislosti s insolvencí, zvláštní cena v souvislosti s pozůstalostí, zvláštní cena v ostatních
případech). Původní právní úprava obsažená v zákoně č. 357 / 1992 Sb., o dani dědické,
darovací a dani z převodu nemovitostí institut zvláštní ceny neznala. Fakticky však některé
z těchto případů obsahovala (např. ustanovení § 10 odst. 1 písm. d- případy vydražení
nemovitostí při výkonu rozhodnutí, při exekuci nebo ve veřejné dražbě).
V případě zvláštní ceny při vydražení a předražku stanovuje ZOS 4 varianty, kdy
dojde k dosažení zvláštní ceny vydražením či předražkem. Jedná se o výkon rozhodnutí
prodejem nemovité věci podle zákona č. 99 / 1963 Sb., občanský soudní řád, exekuci
prodejem nemovité věci podle exekučního řádu, daňovou exekuci prodejem nemovité věci
podle daňového řádu, nebo prodej nemovité věci ve veřejné dražbě podle zákona upravujícího
veřejné dražby.73
V případě zvláštní ceny u obchodních korporací ZOS říká, že: „Zvláštní cena je
v případě
a) vkladu nemovité věci do osobní společnosti cena nemovité věci uvedená ve
společenské smlouvě této společnosti,
b) vkladu nemovité věci do družstva cena nemovité věci určená znalcem při ocenění
nepeněžitého vkladu,
c) vkladu nemovité věci do kapitálové společnosti cena nemovité věci určená
1. znalcem při ocenění nepeněžitého vkladu,
2. pro účely zvyšování základního kapitálu kapitálové společnosti podle zákona o obchodních
korporacích,
d) příplatku společníka na vytvoření vlastního kapitálu obchodní společnosti nepeněžním
plněním ve formě nemovité věci nad svůj vklad cena této nemovité věci určená podle zákona o
obchodních korporacích,
e) převodu jmění na společníka cena nemovité věci určená znalcem pro účely doložení
přiměřenosti výše vypořádání poskytovaného ostatním společníkům“.
Vkladem se rozumí peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního
kapitálu obchodní korporace. 74Vklady dělíme na nepeněžité a peněžité, přičemž nepeněžitým
vkladem může být pouze penězi ocenitelná věc. Tím je zajištěno splnění potřeby
kvantifikovat hodnotu vkladu a určit tak i velikost podílu společníka. Ocenění nepeněžitého
73 ustanovení § 17 zákonného opatření Senátu č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
74 ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 90 / 2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích)
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vkladu se musí uvést ve společenské smlouvě či zakladatelské listině (zakladatelské právní
jednání).
Zvláštní cenou v souvislosti s insolvencí je podle § 19 ZOS cena, které je dosaženo
prodejem nemovité věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení75, případně cena nemovité
věci určená znaleckým posudkem vypracovaným znalcem pro účely ocenění majetkové
podstaty a schváleným schůzí věřitelů při provádění reorganizace v rámci insolvenčního
řízení, jde-li o vydání části dlužníkových aktiv věřitelům nebo o převod dlužníkových aktiv
na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast.
Pro potřeby pozůstalosti je zvláštní cenou cena dosažená prodejem nemovité věci
v rámci nařízené likvidace pozůstalosti, nebo z pozůstalosti osobou spravující pozůstalost.
Nařízení likvidace pozůstalosti může proběhnout pouze na návrh taxativně stanoveného
okruhu osob, přičemž samotná likvidace pozůstalosti je upravena § 195 a násl. zákona
č. 292 / 2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
Další specifické případy jsou souhrnně stanoveny v § 21 ZOS, které říká, že:
„Zvláštní cena je:
a) cena dosažená prodejem nemovité věci z majetku členského státu Evropské unie nebo
jiného státu,
b) při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví soudem náhrada, rozdíl v penězích nebo úplata
poskytnutá při prodeji nemovité věci v dražbě,
c) částka odpovídající části peněžního ocenění nemovité věci připadající na spoluvlastnický
podíl společníka při sdružení majetku do společnosti,
d) náhrada za
1. vyvlastnění stanovená pravomocným rozhodnutím ve vyvlastňovacím řízení nebo v řízení
před soudem,
2. nabytý pozemek zastavěný přestavkem,
3. stavbu, je-li tato náhrada poskytnuta vlastníkem pozemku stavebníkovi při zániku práva
stavby, nebo
4. zřízení práva stavby určená v rozhodnutí orgánu veřejné moci,
e) náhrada poskytnutá v souvislosti s neoprávněným zřízením stavby na cizím pozemku,
f) cena stanovená při převzetí pozemku potřebného pro nezbytnou cestu.“

75 ustanovení § 286 odst. 1 písm. c) zákona č. 182 / 2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon)
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Při prodeji nemovité věci z majetku členského státu Evropské unie (tedy i České
republiky) nebo jiného státu je tento majetek prodáván v naprosté většině případů předem
určenému nabyvateli za předem určených podmínek (většinou podmínky navíc vycházejí
z veřejných soutěží). V případě postupu podle zákona č. 219 / 2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích se cena sjednává nejméně ve výši obvyklé
v daném čase a místě.
V případě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví soudem je adekvátnost ceny zajištěna
právě soudem. Z toho důvodu není potřeba tuto variantu podrobovat dalším regulím.
V případě sdružení majetku do společnosti se užije zvláštní ceny vzhledem k tomu, že
vložené nemovité věci se stávají spoluvlastnictvím společníků v poměru jejich vkladů. Zcela
zásadní je zde výklad pojmu společnost, neboť v tomto kontextu je myšlena společnost ve
smyslu § 2716 a násl. nového občanského zákoníku, tedy smluvní závazek několika osob
sdružit se jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci.76Nejedná se tedy o
společnost ve smyslu § 1 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.
Pro náhradu za vyvlastnění nemovité věci stanovené pravomocným rozhodnutím ve
vyvlastňovacím řízení nebo v řízení před soudem se vychází ze zásady stanovené v zákoně
č. 184 / 2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
(zákon o vyvlastnění), že odnětí vlastnického práva by mělo korespondovat s cenou obvyklou.
Důvodem pro stanovení zvláštní ceny jako náhrady za nabytý pozemek zastavěný
přestavkem je povaha institutu přestavku. Zde totiž dojde k nabytí malé části cizího pozemku
(na který zasahuje zřízená stavba) bez jeho předchozího souhlasu. Je tedy spravedlivé, že
tímto ustanovením je zaručena takové osobě spravedlivá náhrada.
Náhrada za stavbu při zániku práva stavby poskytovaná vlastníkem stavebního
pozemku stavebníkovi je občanským zákoníkem určena tak, že nebylo- li sjednáno jinak,
vlastník stavebního pozemku dá stavebníkovi za stavbu náhradu ve výši poloviny hodnoty
stavby v době zániku práva stavby.
Podle občanského zákoníku připadne stavba, kterou někdo neoprávněně zřídil na
cizím pozemku, vlastníkovi pozemku. Pokud jednal zřizovatel stavby v dobré víře, pak mu
náleží náhrada účelně vynaložených nákladů. Nejednal- li zřizovatel stavby v dobré víře, užije
se ustanovení upravujícího nepřikázané jednatelství. Náhrada poskytnutá v souvislosti
s neoprávněným zřízením stavby na cizím pozemku je tak zvláštní cenou.

76 ustanovení § 2716 odst. 1 zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník
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Ustanovení o ceně stanovené při převzetí pozemku potřebného pro nezbytnou cestu
navazuje na ustanovení § 1036 občanského zákoníku, podle něhož při potřebě zřídit
nezbytnou cestu může vlastník dotčeného pozemku požadovat, aby žadatel převzal do svého
vlastnictví pozemek potřebný pro nezbytnou cestu.
Shrnutí: Základ daně prošel velkou změnou, která byla zapříčiněna především
vývojem na trhu nemovitostí a potřebou na tento vývoj reagovat. V roce 1993, kdy byla
poprvé daň (tehdy z převodu) zavedena postačil k úpravě tohoto prvku daně jeden jediný
paragraf. I když tato úprava doznala v průběhu času jistých změn, byl to právě až proces
rekodifikace, který znamenal zásadní předěl. Základní myšlenkou při této restrukturaci bylo
především snížení nutné administrace při výběru a správě daně a to jak pro poplatníky, tak pro
správce daně. Za tímto účelem byly určeny 4 tzv. nabývací hodnoty (sjednaná cena,
srovnávací daňová hodnota, zjištěná cena a zvláštní cena), díky kterým mělo dojít
k zpřehlednění úpravě a k její jednotnosti při výkladu. Může se zdát, že vzhledem ke
značnému rozsahu úpravy (více než čtyři desítky paragrafů) bude úprava nepřehledná a
složitá, podle mého názoru je ale opak pravdou. Úprava je vcelku návodná a jasně odlišuje
jednotlivé druhy nabývací hodnoty a postup jejich aplikace. Drobný nedostatek spatřuji pouze
v aplikaci směrné hodnoty. Ta totiž někdy nemůže být aplikována pro nedostatek informací o
typu převáděné nemovité věci, což poplatníka zbytečně limituje. Oproti tomu bych osobně
vyzdvihl úpravu zvláštní ceny, která si myslím velmi dobře dotváří možnosti zjištění nabývací
hodnoty tak, aby neobsahovala mezery a bylo reálně dosažitelné její zjištění při všech
nemovitostních transakcích.

3.4. Sazba, výpočet a rozpočtové určení daně z nabytí nemovitých
věcí:
Sazba daně z nabytí nemovitých věcí:
Sazba daně je upravena v § 26 ZOS a činí 4% základu daně. Aktuální výše sazby daně
z nabytí nemovitých věcí odpovídá sazbě daně, která byla účinná již od 1. ledna 2013. Dalo
by se tedy říci, že došlo k jejímu ustálení na konstantní hodnotu. Nebylo tomu však vždy.
Zdaleka nejsložitější a pro poplatníky nejméně příznivou byla sazba daně stanovená v období
od 1. ledna 1993 do 31. prosince 1993. V tomto období byla výše sazby progresivní. Rozsah
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této proměnlivosti byl značný, od 4 % do 20 %. Právní úprava tehdy dále rozdělovala za
účelem výpočtu daně osoby do skupin, a to na základě vzájemného příbuzenského vztahu
nebo jiného vzájemného poměru. Vzhledem k výše uvedenému tak bylo často složité určit
předem výši daňového zatížení, neboť jak bylo řečeno výše, poplatníky jsou v naprosté
většině případů lidé bez právního vzdělání, pro které je takováto diferenciace naprosto
nesrozumitelná. Dále se domnívám, že právní úprava, která tímto způsobem rozlišuje skupiny
lidí a následně jim přiřazuje výši daňového zatížení je minimálně nespravedlivá. V určitém
smyslu by se dalo pochybovat i o její ústavně právní konformitě, a to např. s ohledem na čl. 1
listiny základních práv a svobod. Na druhou stranu je legitimní, když právní úprava poskytuje
osvobození např. mezi rodinnými příslušníky. V takovém případě by však podle mého názoru
nemělo být činěno rozdílu mezi jednotlivými příbuznými a podmínky v rámci této skupiny by
měly být stejné. Pro dokreslení tedy uvedu sazbu daně u osob zařazených do I. skupiny
(příbuzní v řadě přímé a manželé) a u osob zařazených do II. skupiny (sourozenci, příbuzní
manžela v řadě přímé, osoby, které s převodcem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po
dobu jednoho roku ve společné domácnosti a které pečovaly o společnou domácnost nebo
byly odkázány výživou na převodce, dárce nebo zůstavitele, manželé dětí - zeťové a snachy,
manželé rodičů, synovci, neteře, strýcové a tety).
Sazba daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí u osob zařazených do I.
skupiny
Daň činí při základu daně
přes Kčs

do Kčs

-----------------------------------------------------------------1 000 000

1 000 000
2 000 000

1,0

%,

10 000 Kčs a 1,3 % ze základu

přesahujícího 1 000 000 Kčs,
2 000 000

5 000 000

23 000 Kčs a 1,5 % ze základu

přesahujícího 2 000 000 Kčs,
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5 000 000

7 000 000

68 000 Kčs a 1,7 % ze základu

přesahujícího 5 000 000 Kčs,
7 000 000

10 000 000

102 000 Kčs a 2,0 % ze základu

přesahujícího 7 000 000 Kčs,
10 000 000

20 000 000

162 000 Kčs a 2,5 % ze základu

přesahujícího 10 000 000 Kčs,
20 000 000

30 000 000

412 000 Kčs a 3,0 % ze základu

přesahujícího 20 000 000 Kčs,
30 000 000

40 000 000

712 000 Kčs a 4,0 % ze základu

přesahujícího 30 000 000 Kčs,
40 000 000

a více

1 112 000 Kčs a 5,0 % ze základu

přesahujícího 40 000 000 Kčs.77

„Sazba daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí u osob zařazených do II.
skupiny
Daň činí při základu daně
přes Kčs

do Kčs

------------------------------------------------------------------

77 ustanovení § 12 zákon č. 357 / 1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění do 31.
prosince 1993
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1 000 000

1 000 000

3,0 %,

2 000 000

30 000 Kčs a 3,5 % ze základu

přesahujícího 1 000 000 Kčs,
2 000 000

65 000 Kčs a 4 % ze základu

5 000 000

přesahujícího 2 000 000 Kčs,
5 000 000

7 000 000

185 000 Kčs a 5,0 % ze základu

přesahujícího 5 000 000 Kčs,
7 000 000

10 000 000

285 000 Kčs a 6,0 % ze základu

přesahujícího 7 000 000 Kčs,
10 000 000

20 000 000

465 000 Kčs a 7,0 % ze základu

přesahujícího 10 000 000 Kčs,
20 000 000

30 000 000

1 165 000 Kčs a 8,0 % ze základu

přesahujícího 20 000 000
30 000 000

40 000 000

Kčs,

1 965 000 Kčs a 9,0 % ze základu

přesahujícího 30 000 000 Kčs,
40 000 000

a

více

2 865 000 Kčs a 10,0 % ze základu

přesahujícího 40 000 000 Kčs.“78
Jak je z výše uvedeného patrné, rozdíly mezi jednotlivými skupinami osob v příbuzenském
poměru jsou ne nepatrné. Mnohem větší rozdíl pak byl mezi prvními dvěma skupinami a
skupinou třetí.

78

ustanovení § 13 zákon č. 357 / 1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění do 31.
prosince 1993
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Od této úpravy však bylo upuštěno již po roce, což zřejmě potvrzuje mnou tvrzené. Od
1. ledna 1994 až do 31. prosince 2013 byla sazba daně ve výši 5 %. Byla však již pevná a
lineární, což vydrželo až do současné doby, pouze s úpravou výše sazby.
Shrnutí: Úprava sazby daně z nabytí nemovitých věcí byla po většinu své existence
poměrně konstantní. První rok své existence byla sazbou progresivní a navíc členěnou dle
skupin příbuznosti. Tento koncept se však zjevně neujal a od začátku roku 1994, tedy již
skoro čtvrt století, máme sazbu daně lineární. Tato koncepce je dle mého názoru nejvhodnější,
neboť je jednoznačná a spravedlivá. Otázka samotné výše sazby daně je poté podle mého
názoru již otázkou ekonomickou, nikoli právní. Výše sazby nemá dopad na koncepci právní
úpravy, ale pouze na daňové inkaso.
Výpočet daně z nabytí nemovitých věcí:
Výpočet daně z nabytí nemovitých věcí je upraven v § 27 ZOS, který říká, že „Daň
z nabytí nemovitých věcí se vypočte jako součin daně zaokrouhleného na celé stokoruny
nahoru a sazby daně“.79 Postup je tedy velmi jednoduchý. Podle ustanovení § 10 ZOS se
stanoví základ daně, který se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru (stejně tak tomu bylo při
účinnosti právní úpravy daně z převodu nemovitostí) a následně se vynásobí sazbou 4 % (§26
ZOS). Další zaokrouhlování není nutné, neboť tento výpočet vždy dojde k přirozenému číslu.
Pro účely výpočtu daně z nabytí nemovitých věcí je nutné stanovit určitou hranice, do
které se daň nestanoví. Právní úprava zákonem č. 357 / 1992 Sb., o dani dědické, darovací a
dani z převodu nemovitostí upravovala tuto hranici v § 17. Ten stanovil minimální výši daně
z převodu nemovitostí na 100,- Kčs, přičemž nerozlišoval, o jakou skupinu osob se pro účely
výpočtu daně jednalo. (příbuzní v řadě přímé a manželé jako I. skupina; sourozenci, příbuzní
manžela v řadě přímé, osoby, které s převodcem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po
dobu jednoho roku ve společné domácnosti a které pečovaly o společnou domácnost nebo
byly odkázány výživou na převodce, dárce nebo zůstavitele, manželé dětí - zeťové a snachy,
manželé rodičů, synovci, neteře, strýcové a tety jako II. skupina a ostatní fyzické osoby a
právnické osoby jako III. skupina). Momentálně účinná právní úprava stanovuje minimální
výši daně z nabytí nemovitých věcí v § 41 ZOS, a to ve výši 200,- Kč.
Co se lhůty pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí týče, tak je
rozdílně stanovena pro nemovité věci evidované v katastru nemovitostí (§ 32 ZOS) a pro
79

ustanovení § 27 zákonného opatření Senátu č. 340 / 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
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nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí (§ 33 ZOS). V případě nemovitých věcí
evidovaných v katastru nemovitostí je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani
z nabytí nemovitých věcí nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po
kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad (provedený vklad se
týká vlastnického práva k nemovité věci; práva stavby, nebo správy svěřenského fondu).
Podle § 43 ZOS je dále poplatník povinen v rámci podání daňového přiznání sám vyčíslit
zálohu (ta je podle § 44 rovna 4 % ze sjednané ceny) na daň z nabytí nemovitých věcí (ne
však vypočítat daň z nabytí nemovitých věcí samotnou) a dále především uvést údaje nutné
k určení směrné hodnoty (velikost, druh, poloha, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně
technické parametry nemovité věci). Záloha je splatná nejpozději v poslední den lhůty
stanovené pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (§ 46 ZOS).
V případě nemovitých věcí neevidovaných v katastru nemovitostí je poplatník povinen
podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nejpozději do konce třetího
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž došlo k nabytí
vlastnického práva k nemovité věci, která není evidována v katastru nemovitostí. Zvláštní
úpravu obsahuje druhý odstavec § 33, který říká, že: „Daňové přiznání k dani z nabytí
nemovitých věcí je poplatník povinen podat v případě nabytí vlastnického práva k nemovité
věci, která není evidována v katastru nemovitostí, nejpozději do konce třetího kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž
a) byly splněny podmínky pro nabytí vlastnického práva k nemovité věci vydražené v dražbě, s
výjimkou veřejné dražby, vydražitelem nebo předražitelem,
b) bylo vydáno vydražiteli potvrzení o nabytí vlastnického práva k nemovité věci vydražené ve
veřejné dražbě, nebo
c) byla poskytnuta náhrada za neoprávněně zřízenou stavbu nebo nabylo právní moci
rozhodnutí soudu nebo nabylo účinnosti právní jednání, kterými se tato náhrada určuje“.
V § 40 ZOS je oproti tomu stanoveno vyloučení povinnosti podat daňové přiznání
k dani z nabytí nemovitých věcí, a to pro členské státy Evropské unie a jiné státy (za
předpokladu, že je nabytí vlastnického práva k nemovité věci osvobozeno od daně z nabytí
nemovitých věcí).
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Shrnutí: Způsob výpočtu je velmi jednoduchý a nedoznal v průběhu právního vývoje
změn. Principielně tedy budeme při výpočtu daně postupovat vždy stejně. V tomto ohledu
není právní úpravě co vytknout, lepší způsob výpočtu zřejmě není možný.
Rozpočtové určení daně z nabytí nemovitých věcí:
Rozpočtové určení daně je upraveno především v § 6 zákona č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
Zde je stanoveno, že výnos daně z nabytí nemovitých věcí je příjmem státního rozpočtu.
Ustanovení § 28 ZOS upravující rovněž rozpočtové určení daně z nabytí nemovitých věcí je
tedy v tomto smyslu duplicitní, nicméně k jeho obsažení do ZOS došlo úmyslně. Vzhledem
ke konstrukci daně a jejím prvkům totiž zvyšuje přehlednost právního předpisu. Vzhledem ke
konstrukci daně a jejímu charakteru zůstává podle mého názoru otázkou, proč výnos daně
z nabytí nemovitých věcí není příjmem příslušné obce, na jejímž území se nemovitá věc
nachází. Tento způsob rozpočtového určení je použit v případě daně z nemovitých věcí,
upravené zákonem č. 338 / 1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Vzhledem k faktu, že
nemovité věci ze své podstaty jsou vázány na jedno konkrétní místo a vzhledem k tomu, že
místně příslušným ke správě daně z nabytí nemovitých věcí je správce daně, v jehož obvodu
územní působnosti se nemovitá věc nachází, přišlo by mi logické a spravedlivé, aby výnos
daně z nabytí nemovitých věcí byl příjmem právě této, místně příslušné obce.
Shrnutí: Úprava rozpočtového určení daně z nabytí nemovitých věcí je při vývoji
právní úpravy konzistentní a výnos daně tvoří příjem státního rozpočtu. V rámci změn, které
byly přijaty v posledních několika málo letech nedošlo k návrhu na změnu rozpočtového
určení. Tato změna nebyla ani diskutována. Podle mého názoru by charakteru daně více
odpovídalo rozpočtové určení daně, kdy byl výnos daně byl příjmem rozpočtu obce, ve které
se daná nemovitost nachází.

4. Závěr
Cílem této práce bylo zjištění možných změn daně z nabytí nemovitých věcí, a to
především s ohledem na smysl právní úpravy a její koncepci. Akcent je tedy kladen na to, aby
zvolená právní úprava co možná nejvíce naplňovala zamýšlený účel daně a zároveň byla
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dobře seznatelná pro recipienty právní normy a dala se jednoduše aplikovat i z pohledu
správce daně.
V teoretické části byly vysvětleny pojmy důležité pro určení toho, co vůbec daní
v právním smyslu vnímáme. Dále došlo k vysvětlení pojmů tak, aby bylo patrné, jaký je
obecný smysl transferových daní. Na základě těchto poznatků bylo možné v praktické části
práce postupovat systematicky dle jednotlivých daňových prvků.
Prvním zkoumaným prvkem byl subjekt daně. Z této části práce vyplynulo, že ze
všech ohledů nejlepší právní úprava je právě ta současná. Jednak formálně odpovídá
konstrukci daně, ale co je možná důležitější, svou podstatou je pro všechny strany zúčastněné
na výběru daně jednodušší. Právě tento aspekt, tedy jakási právní jistota toho, kdo je
poplatníkem (z pohledu recipientů) a kde takového poplatníka dohledám a jak daň vyberu (z
pohledu správce daně) je naprosto zásadní.
Prvek předmětu daně z nabytí nemovitých věcí prošel zásadní změnou při procesu
rekodifikace soukromého práva a následně při novelizaci právní úpravy. Tyto změny byly
zapříčiněny jednak nutností při změně koncepce právní úpravy, a dále i praktickou potřebou
zpřesnit úpravu, aby nedocházelo k nejasnostem při výkladu. Podle mého názoru je tedy
účinná právní úprava tou nejlepší možnou, neboť formálně odpovídá konstrukci daně a
zároveň de iure i de facto upravuje všechny případy, se kterými je možné se při transferu
nemovitých věcí setkat.
Dalším zkoumaným prvkem byl základ daně. Tento prvek prošel velkou změnou
v průběhu vývoje právní úpravy. Podle mého názoru se však jednoznačně jednalo o změnu
k lepšímu, protože momentálně účinná úprava nejlépe odpovídá konstrukci daně a je do ní
možné pohodlně obsáhnout veškeré převody nemovitých věcí. Zároveň je i uživatelsky
jednoduchá a nezatěžuje tak zbytečně poplatníka přehnanou administrací a nákladovostí.
Sazba daně z nabytí nemovitých věcí je již skoro čtvrt století ustálena jako sazba
pevné lineární, což je vzhledem ke koncepci daně z nabytí nemovitých věcí podle mého
názoru nejvhodnější varianta. Samotná výše daně byla v průběhu právní úpravy změněna
(další změny byly diskutovány), nicméně podle mého názoru není výše sazby daně z nabytí
nemovitých věcí otázkou právní, ale čistě ekonomickou. Z toho důvodu ponechávám
stanovení ideální výše sazby daně z nabytí nemovitých věcí bez odpovědi.
Rozpočtové určení daně z nabytí nemovitých věcí je ve své úpravě konzistentní a
výnos daně tvoří příjem státního rozpočtu. Podle mého názoru by charakteru daně více
odpovídalo rozpočtové určení daně, kdy byl výnos daně byl příjmem rozpočtu obce, ve které
se daná nemovitost nachází.
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Výše jsem uvedl závěry mé práce týkající se možné nejlepší úpravy daně z nabytí
nemovitých věcí. Nyní bych se rád vyjádřil krátce k mému osobnímu názoru, který se
rozchází se závěry výše uvedenými, a to z toho důvodu, že se osobně domnívám, že bez
ohledu na právě zvolenou úpravu této daně by bylo nejlepší, kdyby daň z nabytí nemovitých
věcí vůbec neexistovala. Myslím si, že praxe dostatečně prokázala souvislost mezi existencí
daně z nabytí nemovitých věcí a vyšší cenou nemovitých věcí. Zákonodárce chvályhodně
zamýšlel ulehčit v tomto smyslu převodcům a předpokládal, že takový postup povede ke
snížení kupních cen nemovitých věcí. Trh však snížením kupních cen nezareagoval a fakticky
tak dochází k neúměrnému zatížení nabyvatelů. Dalším takovým zatížením nabyvatele je
skutečnost, že při nabývání vlastnického práva k nemovité věci dochází k opakovanému
zdanění nabyvatelových finančních prostředků. Prvním takovým zdaněním je daň z příjmu a
související odvody, které je povinen nabyvatel hradit při výdělečné činnosti, prostřednictvím
které prostředky na pořízení nemovité věci získá. Dále je zde samotná daň z nabytí nemovité
věci a konečně i daň z nemovité věci, kterou musí vlastník každoročně hradit. Koneckonců i
poplatek za podání návrhu do katastru nemovitostí je forma zdanění.
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8) 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
9) vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného
opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
10) zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů ( zákon o
oceňování majetku)
11) Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací
vyhláška)
12) zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
13) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla)
14) zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích)
15) zákon č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
16) zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
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17) zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích

Další prameny
1) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). Příloha důvodové zprávy k
návrhu zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z
nabytí nemovitých věcí
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Přílohy:

PŘÍLOHA Č. 1
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PŘÍLOHA Č. 2

Vývojový diagram – Postup určení nabývací hodnoty (NH)
(§ 12 zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí)

Lze určit
zvláštní
cenu?

§ 1 2/4

ANO

NH = ZVLÁŠTNÍ CENA

§ 17 - 21

NE
§ 1 2 /1 b)

Je sjednaná
cena výlučně
NH?

§ 13

ANO

NH = SJEDNANÁ CENA

§ 22

NE
§ 12 /3 b)

Je zjištěná
cena
výlučně
NH?

§ 16

ANO

NH= ZJIŠTĚNÁ CENA

§ 23
NE
§ 14/3 b)

Lze určit
směrnou
hodnotu ?

§ 14/1 b), § 16

NE

Srovnávací daňová hodnota
(SDH)=75% zjištěné ceny

ANO

NE
§ 14 /2

Zvolí si poplatník
směrnou hodnotu ?

§ 12/1 a)

§ 14 /1 a), § 1 5

ANO

SDH =75% směrné hodnoty

NE
§ 14/3 a)

§ 14/1 b), § 16

SDH>SC

ANO

§ 12/2

SDH =75% zjištěné ceny
NH = SROVNÁVACÍ
DAŇOVÁ HO DNOTA

Nelze-li určit jinou NH, je NH zjištěná cena.
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Shrnutí
Cíl této práce je komparace vývoje právní úpravy daně z nabytí nemovitých věcí, a to za
účelem rozboru možných změn této daně. Komparace je prováděna na jednotlivých daňových

prvcích daně z nabytí nemovitých věcí, a to ve třech časových obdobích. Od 1. 1. 1993, tedy
zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a daně z převodu nemovitostí. Od 1. 1. 2014,
tedy zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Jako poslední
od 1. 1. 2017, tedy zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí,
ve znění zákona č. 254/2016 Sb., zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013
Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
První část práce se věnuje obecnému výkladu daňové teorie se zaměřením na transferové
daně. Součástí této kapitoly je i výklad o pojmu daň obecně, charakteristika transferových daní a
jejich vývoj v rámci České republiky a vymezení smyslu daně.
Druhá kapitola je zaměřena již na samotnou komparaci daňových prvků. Důraz je kladen na popis
vývoje právní úpravy a zhodnocení souladu s konstrukcí daně a jejím smyslem. Každá
podkapitola obsahuje na svém konci zhodnocení vývoje právní úpravy a vyvození závěru, jakým
způsobem je nejlépe možné upravit daňový prvek tak, aby byl v souladu se zamýšleným účelem
daně.
První podkapitola rozebírá subjekt daně. Důraz je kladen na rozbor důvodů, které vedly
k zásadním změnám v právní úpravě tohoto prvku- tedy především proces rekodifikace
soukromého práva.
Obsahem druhé podkapitoly je rozbor předmětu daně, resp. jednotlivých typům
nemovitých věcí, které spadají do předmětu daně z nabytí nemovitých věcí. V této kapitoly je
prostor věnován především změně v pojmu nemovité věci a dopadu této změny na předmět daně.
Dále podkapitola obsahuje rozbor problematiky tzv. inženýrských sítí, jakožto předmětu daně
z nabytí nemovitých věcí.
Další, třetí podkapitola rozebírá daňový prvek základu daně. Začátkem podkapitoly dojde
k představení 4 možností určení nabývací hodnoty a dále podkapitola hovoří o jednotlivých
možnostech podrobněji.
Poslední podkapitola se věnuje sazbě daně a rozpočtovému určení daně.
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Summary
The aim of this thesis is comparison of development of legislation of tax on the acquisition
of immovable property and that for the purposes of evaluation of potential changes of this tax.
The comparison is performed on particular elements of the tax on the acquisition of immovable
property in three time periods. From 1. 1. 1993, thus in act n. 357/1992 Sb., on inheritance tax,
gift and real estate transfer tax. From 1. 1. 2014, thus statutory measure of Senate n. 340/2013 Sb.,
on tax on the acquisition of immovable property. And last from 1. 1. 2017 thus statutory measure
of Senate n. 340/2013 Sb., on tax on the acquisition of immovable property, as amended by act. n.
254/2016 Sb., an act which amends statutory measure Senate n. 340/2013 Sb., on tax on the
acquisition of immovable property.

The first part of the thesis deals with general introduction to tax theory focusing on
transfer taxes. This chapter also defines the term tax in general, characterization of transfer taxes
and its development in the Czech Republic and determination of the meaning of tax.

The second chapter already concentrates on the actual comparison of tax elements. The
description of the development of legislation and evaluation of conformity with the construction
of the tax and its meaning is emphasised.

Each subchapter contains at its end an evaluation of the development of legislation and a
conclusion as to in what way is it possible to adjust a tax element so that it conforms with
intended tax purpose.

First subchapter is devoted to the tax subject. Emphasis is put on analysis of reasons
which led to fundamental changes in the legal regulation of this element – thus primarily the
process of recodification of private law.

The second subchapter is devoted to analysis of the subject matter of the tax, more
precisely particular types of immovable property falling within the scope of the tax on the
acquisition of immovable property. This chapter is dedicated especially to the change in the term
of immovable property and its impact on the subject matter of the tax. Furthermore the subchapter
contains an analysis of the so-called utility networks, as a subject of tax on the acquisition of
immovable property.
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The third subchapter examines the tax base element. The beginning of the subchapter
introduces 4 possibilities of determining the acquisition value and the subchapter discusses these
individual options in greater detail.

The last subchapter deals with the tax rate and budget tax determination.
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