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Úvod
Téma vlastnictví pozemků a jejich převody z pohledu daňových přepisů jsem si zvolila
zejména proto, že se chci daňovému právu věnovat i v profesním životě a zdaňování nemovitých
věcí pro mě představuje dlouhodobě zajímavý obor. Spojuje několik oborů dohromady, stěžejní je
zde finanční právo, ale mnoho souvisejících pojmů a institutů upravuje i občanské právo. Celé
odvětví finančního práva je pak úzce propojeno s ekonomií. Zajímavý se mi na tomto tématu zdá
mimo jiné jeho přesah do každodenního života většiny lidí. Daně všeobecně jsou často probíraným
tématem. Netěší se mezi lidmi velké popularitě a také bývá kritizována složitost a nepřehlednost
daňové právní úpravy, která je značně roztříštěná. Daně dopadající na nemovité věci, kterým se
budu věnovat v této diplomové práci, obsazují v tomto směru jednu z prvních příček a často se

mezi běžnými lidmi i mezi odborníky objevují názory podporující zrušení těchto daní. Proto si
kladu za cíl této práce poskytnout v první řadě přehled zákonné úpravy daní dopadajících na
vlastnictví a převody pozemků, aby bylo možné lépe pochopit jejich fungování a principy a
zorientovat se v platné právní úpravě, a zároveň bych chtěla poukázat na pozitiva a negativa těchto

daní, zhodnotit jejich účelnost a výnosnost a také srovnat daňovou zátěž a přínos těchto daní
s dalšími evropskými státy. Následně bych ráda navrhla možné změny současné úpravy.

Běžného člověka zatěžují daně z nemovitých věcí po administrativní stránce mnohdy více než

největší daně v České republice – daň z přidané hodnoty nebo daň z příjmů. U těchto dvou
zmíněných spočívá administrativní zátěž ve velké části případů na jiné osobě než na poplatníkovi
(například u daně z příjmů ze závislé činnosti na zaměstnavateli), a průměrný občan se

v komplikované právní úpravě nemusí vyznat. Naopak daň z nemovitých věcí a daň z nabytí
nemovitých věcí zatěžuje přímo vlastníka či kupujícího nemovité věci a tomu nezbývá nic jiného,
než se v této složité problematice zorientovat. I z tohoto důvodu si tedy myslím, že by se měl klást

důraz na zpřehlednění úpravy nemovitostních daní a na informovanost občanů o důvodech zdanění
nemovitých věcí. Základní přehled a návrhy na zlepšení chci poskytnout v této práci.
Přestože v poslední době neproběhla žádná zásadní novelizace týkající se této problematiky,

k určitému vývoji včetně drobných novelizací dochází neustále a již několik let je snaha prosadit
i zásadnější změny. V letošním roce proběhly některé pokusy o přijetí zásadních novel daně
z nabytí nemovitých věcí, které v této práci také popisuji a hodnotím.

Práci člením na úvod, tři kapitoly a závěr. V první části se zabývám teoretickým vymezením
nemovité věci, pozemkem, vlastnickým právem, jeho nabytím a také převody vlastnického práva.
1

Zde jde z povahy věci spíše o občanskoprávní vymezení těchto institutů, které má sloužit k lepšímu
pochopení následného rozboru zdaňování nemovitých věcí.
V dalších dvou kapitolách se již věnuji přímo zdaňování nemovitých věcí, resp. pozemků.

V práci rozebírám úpravu daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí. Daň z příjmu
a daň z přidané hodnoty dopadající na převody nemovitých věcí jsem se rozhodla z důvodu rozsahu
vynechat, abych měla možnost věnovat se dvěma zmíněným daním více do hloubky.
Nejprve u obou daní vymezuji základní znaky a konstrukční prvky. U daně z nemovitých věcí

rozebírám v druhé podkapitole míru autonomie územně samosprávných celků ve vztahu k dani
z nemovitých věcí a možnosti regulace výše daně pomocí obecních koeficientů. Na praktických

příkladech se snažím ukázat potenciální výnosnost daně v závislosti na těchto koeficientech
a poukázat na míru, v jaké jsou obcemi koeficienty využívány. U daně z nemovitých věcí

rozebírám i celkovou výnosnost daně v kontextu ostatních daní. Samostatnou kapitolu u obou daní
věnuji stručnému přehledu úprav zdaňování nemovitých věcí v různých státech Evropské unie.
Detailněji pak srovnávám českou úpravu daně z nemovitých věcí se slovenskou úpravou. U daně

z nabytí nemovitých věcí krátce srovnávám hlavní odlišnosti s daní z převodu nemovitostí, která
je předchůdkyní současné daně z nabytí nemovitých věcí a popisuji a hodnotím aktuální návrhy
na změnu daně z nabytí nemovitých věcí. Poslední kapitola daně z nabytí nemovitých věcí je
věnována problematice nezdaňování převodů podílů v obchodních korporacích, kdy je v rámci
společnosti převáděna nemovitá věc.
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1 Teoretické vymezení vlastnictví pozemků
1.1 Nemovitá věc, pozemek

Věcí v právním smyslu se podle občanského zákoníku rozumí vše, co je rozdílné od osoby a

slouží potřebě lidí. 1 Ze zákona vyplývá, že zde musí být kumulativně splněny dva znaky, aby se
jednalo o věc - odlišnost od osoby (fyzické i právnické) a zároveň schopnost sloužit potřebám lidí,
tedy být užitečná. V odborné literatuře je zmiňován ještě třetí znak a tím je ovladatelnost, jako

příklad je uváděn vzduch nebo slunce 2, které právě znak ovladatelnosti nesplňují, a proto nejsou
věcmi. Ovladatelné přírodní síly naopak za věci považovány jsou (příkladem je elektrická

energie) 3. I v situaci, kdy věc není zcela ovladatelná (či není ovladatelná v konkrétní chvíli),
nemusí nutně kvůli tomu přestat být věcí ve smyslu občanského zákoníku. V této souvislosti je
odkazováno na situace, kdy nastane například průmyslová havárie v závodě a ten se tak stane

zčásti neovladatelným. 4 Nelze však logicky dojít k závěru, že kvůli částečné neovladatelnosti není
závod věcí.
Podle negativního zákonného vymezení není věcí lidské tělo, ani jeho části, i pokud byly od

těla odděleny. 5 Výjimkou jsou vlasy nebo podobné části lidského těla, jež lze bezbolestně

odejmout a které se samy obnovují; na tyto se hledí jako na věci movité. 6 Věcí není ani živé zvíře,
neboť se jedná o živého tvora nadaného smysly, ustanovení o věcech se na něj použijí obdobně
pouze v rozsahu, v němž neodporují jeho povaze. 7

Nový občanský zákoník ve srovnání s původní úpravou pojetí věci podstatně rozšířil. Věc

v právním slova smyslu nelze chápat stejně jako věc v reálném životě, kdy je jako věc chápán

pouze hmotný předmět. Současný zákoník rozděluje věci na hmotné a nehmotné. 8 Hmotná věc je
definována jako ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu. Za
nehmotné věci jsou z právního hlediska považována práva, pokud to jejich povaha připouští, a jiné

1

§ 489 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první:
Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-187-3;
str. 377-378
3
NOVOTNÝ, Petr, Monika NOVOTNÁ, Kristina KEDROŇOVÁ, Ilona ŠTROSOVÁ a Monika ŠTÝSOVÁ.
Vlastnictví a věcná práva. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0610-3; str. 15
4
KINDL, Milan. Právo nemovitostí. V Praze: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-564-0; str. 41
5
§ 493 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6
§ 112 tamtéž.
7
§ 494 tamtéž.
8
GÜRLICH, Richard a Jana ŠVECOVÁ. Právní úprava nemovitostí po rekodifikaci. 2. upravené vydání. Praha:
Asociace realitních kanceláří České republiky, 2014. ISBN 978-80-905736-0-4; str. 10
2
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věci bez hmotné podstaty. 9 Uvedeme-li si příklady, tak hmotnou věcí je například skříň, tedy něco,
na co si můžeme doopravdy sáhnout, nehmotnou pak například právo stavby nebo obchodní
tajemství.
Dostáváme se k dalšímu rozdělení věcí, které je pro tuto diplomovou práci stěžejní, a to dělení
na věci movité a nemovité. Nemovitými věcmi jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným
účelovým určením, věcná práva k nim a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Jestliže
zákon stanoví, že určitá věc není součástí pozemku a není možné ji přenést z místa na místo bez
porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. Movité věci jsou naproti tomu vymezeny negativně.
Jedná se o všechny ostatní věci, které zákon nepovažuje za nemovité, ať už jsou hmotné, nebo

nehmotné. 10 Vzhledem k širokému pojetí věci zákon přiznává postavení nemovitých věcí

i souvisejícím právům, například vlastnickému právu. Naopak kvůli opětovně zavedené zásadě
superficies solo cedit, neboli povrch ustupuje půdě, která u nás platila do roku 1950 a nyní opět
s účinností nového občanského zákoníku, nejsou za samostatné nemovité věci považovány stavby.

Jsou součástí pozemku, na němž se nacházejí. Vzhledem k více než šedesáti rokům, kdy na našem
území tato zásada neplatila, má mnoho pozemků a staveb rozdílného vlastníka. Pro tento případ

rekodifikace soukromého práva zakotvuje vzájemné předkupní právo vlastníků pozemků a staveb,
aby postupně došlo ke sjednocení vlastníků a stavba se mohla stát součástí pozemku. Situaci
přechodu k zásadě superficies solo cedit řeší občanský zákoník v přechodných ustanoveních, a to

tak, že jsou-li rozdílní vlastníci pozemku a stavby, stavba se nestává součástí pozemku 11 a je
samostatnou nemovitou věcí. V dalším ustanovení je pro tento případ upraveno zmiňované
předkupní právo.12

Novým občanským zákoníkem bylo z praktických důvodů mj. zavedeno právo stavby, aby
bylo možné oddělit vlastnická práva ke stavbě a k pozemku, na němž stavba stojí. Právo stavby je

pak věcí nemovitou a stavba je jeho součástí. 13 Výslovně jsou v zákoně jako nemovité věci
uvedeny podzemní stavby, zde je však esenciální dovětek ,,se samostatným účelovým určením”.
Jedná se o stavby, které vzhledem k jejich hospodářskému účelu není možné označit jako součást

9

§ 496 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
§ 498 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
11
GÜRLICH, Richard a Jana ŠVECOVÁ. Právní úprava nemovitostí po rekodifikaci. 2. upravené vydání. Praha:
Asociace realitních kanceláří České republiky, 2014. ISBN 978-80-905736-0-4; str. 11
12
§ 3054-3056 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
13
NOVOTNÝ, Petr, Monika NOVOTNÁ, Kristina KEDROŇOVÁ, Ilona ŠTROSOVÁ a Monika ŠTÝSOVÁ.
Vlastnictví a věcná práva. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0610-3
10
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pozemku, přičemž jako příklad může sloužit metro či podzemní garáže. Podzemní stavby bez
samostatného účelového určení naopak součástí pozemku jsou. 14

Výše popsaná zásada superficies solo cedit, která je velmi významnou změnou zavedenou
novým občanským zákoníkem, se nepromítla do právní úpravy daně z nemovitých věcí, kde zákon
i nadále rozlišuje daň ze staveb a daň z pozemků, a došlo jen k částečnému přizpůsobení novému

občanskému zákoníku. K tomuto tématu se blíže vyjádřím v kapitole zabývající se daní
z nemovitých věcí.

Dalším kritériem rozdělení věcí je zápis do veřejného seznamu. Rozlišujeme věci do veřejného
seznamu zapsané a nezapsané. Zvláštní zákon, kterým je například katastrální zákon, může
stanovit, že se některé druhy věcí zapisují do veřejného seznamu. Pozemky, jež jsou předmětem
této diplomové práce, jsou typicky právě věcí zapisovanou do veřejného seznamu. Důležitost
tohoto rozlišování spočívá v tom, že k nabytí vlastnického nebo jiného věcného práva k věci
zapisované do veřejného seznamu je nutné, aby byl proveden zápis tohoto práva do veřejného
seznamu.15 V případě pozemků je tímto veřejným seznamem katastr nemovitostí.

Jak plyne z výše uvedeného, pozemek je hmotnou nemovitou věcí. I když se k hmotné povaze
pozemku občanský zákoník přímo nevyjadřuje, z vymezení hmotné věci lze implicitně dovodit, že

tomu tak je.16 K pozemku je v občanském zákoníku dále uvedeno, že jeho součástí je i prostor nad
a pod povrchem a stavby nebo jiná zařízení na něm zřízené (kromě staveb dočasných), jedná se

o vyjádření superficiální zásady. Součástí jsou i rostliny na něm. 17 Pozemek je pak vymezen také
katastrálním zákonem jako část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní
jednotky nebo hranicí katastrálního území, vlastnickou hranicí, hranicí stanovenou regulačním
plánem, územním rozhodnutím, společným povolením, veřejnoprávní smlouvou nahrazující
územní rozhodnutí, územním souhlasem nebo hranicí danou schválením navrhovaného záměru
stavebním úřadem, hranicí jiného práva, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva
stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků. 18

GÜRLICH, Richard a Jana ŠVECOVÁ. Právní úprava nemovitostí po rekodifikaci. 2. upravené vydání. Praha:
Asociace realitních kanceláří České republiky, 2014. ISBN 978-80-905736-0-4; str. 10
15
SPÁČIL, Jiří. Věcná práva: věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. V Praze: C.H. Beck, 2018.
ISBN 978-80-7400-711-8; str. 17
16
PEKÁREK, Milan. Pozemkové právo. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7750-8; str. 76
17
§ 506 odst. 1, § 507 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
18
§ 2 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.
14
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Jedním z nejdůležitějších údajů, které katastrální zákon předepisuje evidovat o pozemcích, je
jejich druh a využití; u využití je zajímavá změna oproti staré právní úpravě, kdy se nyní jako

způsob využití může evidovat fotovoltaická elektrárna. 19 Katastrální zákon člení pozemky na
zemědělské, kam se řadí orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty,
a dále na lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. V katastru se
pozemky evidují jako parcely. 20 Parcela je pojem pro pozemek, který je geometricky a polohově
určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem. Rozlišována je stavební parcela,
kdy se jedná o pozemek označený jako zastavěná plocha a nádvoří, a pozemková parcela, což jsou

ty pozemky, které nejsou stavební parcelou. 21 Chápání pozemku je podle občanského zákoníku,
tedy soukromoprávní úpravy, a podle veřejnoprávního katastrálního zákona odlišné. Zatímco
občanský zákoník vnímá pozemek ve většině případů trojrozměrně, protože součástí je prostor pod
i nad pozemkem, katastrální zákon chápe pozemky jako dvojrozměrné zobrazení tvaru tohoto
předmětu, což vyplývá i z ustanovení, že pozemek je za splnění zde uvedených podmínek parcelou,
přičemž parcela je vlastně dvojrozměrné zobrazení pozemku v evidenci katastru nemovitostí. 22

Další způsob rozdělování pozemků je obsažen například ve stavebním zákoně nebo v zákoně
o oceňování majetku. Podle prvního uvedeného jsou rozlišovány stavební pozemky, zastavěné

stavební pozemky, nezastavitelné pozemky a další.23 Zákon o oceňování majetku člení pozemky
na stavební pozemky, zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda,
chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost, dále lesní pozemky, kterými jsou
lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí, a zalesněné nelesní pozemky, pozemky
evidované v katastru nemovitostí jako vodní plochy a jiné pozemky. Stavební pozemky ještě

rozděluje na nezastavěné a zastavěné, druhově vymezené podle evidence v katastru nemovitostí. 24
Propojenost mezi katastrálním zákonem (jím upravovanými instituty) a daní z nemovitých věcí
je více než patrná. Již v předmětu daně z nemovitých věcí hraje zásadní roli evidence pozemků

v katastru nemovitostí, protože předmětem této daně jsou právě pozemky evidované v katastru

JANKŮ, Petra. Nový katastrální zákon: poznámkové vydání s vybranou judikaturou. Praha: Linde Praha, 2014.
ISBN 978-80-7201-934-2.
19
20

,

§ 3 odst. 1 písm. a), odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí.
§ 2 písm b), c), d) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.
22
KINDL, Milan. Právo nemovitostí. V Praze: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-564-0; str. 118
23
§ 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
24
§ 9 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů.
21
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nemovitostí. 25 Na katastr nemovitostí či katastrální zákon je několikrát odkazováno také
v zákonném opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, např. v souvislosti s rozdílnou lhůtou
podávání daňového přiznání v případě nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

a nemovitých věcí nezapsaných. V katastrálním zákoně je v souvislosti s daněmi v § 4 výslovně
uvedeno, že katastr nemovitostí obsahuje i údaje pro daňové účely. Podle katastrální vyhlášky se
např. evidují u parcel zemědělských pozemků údaje o bonitovaných půdně ekologických
jednotkách, tyto údaje pak slouží k oceňování zemědělské půdy pro daňové účely. 26
1.2 Vlastnické právo
Vlastnické právo je jedno ze základních lidských práv a je proto zaručeno a chráněno i na té

nejvyšší úrovni - ústavní. Jeho základy jsou dány v Listině základních práv a svobod27, kde je
zaručeno právo každého vlastnit majetek, zaručena rovnost vlastníků a ochrana jejich práva, ale
také zmíněny možnosti jeho omezení, závaznost vlastnického práva a zákaz jeho zneužití.

V souvislosti s ochranou vlastnického práva je zde stanoveno, že daně a poplatky mohou být
ukládány pouze na základě zákona.28

Vlastnické právo je právem věcným. Věcná práva jsou v občanském zákoníku upravena

ve třetí části označené jako absolutní majetková práva, to znamená, že tato práva mají absolutní
povahu a působí erga omnes, tedy vůči všem, pokud zákon nestanoví jinak. Podstatou věcných
práv je možnost oprávněné osoby vykonávat bezprostřední právní panství nad věcí, nepotřebuje

zprostředkovatele. Konkrétně v případě vlastnického práva je vlastník jako oprávněná osoba
oprávněn v mezích zákona nakládat s věcí libovolně jakýmkoli způsobem. Ovšem i zde jsou určité
limity, jeho svoboda je omezena vlastnickou svobodou jiných osob. K výkonu věcného práva není

třeba součinnost žádné třetí osoby, třetí osoby mají ale povinnost věcně právní stav respektovat
a nijak jej nerušit.

Předmětem věcných práv jsou věci v právním smyslu, které jsou podrobněji vymezeny v první
kapitole této práce. Věcná práva jsou neoddělitelně spjata s věcí, v případě přechodu či převodu
přechází na nabyvatele společně s věcí. Vzhledem k jejich společenskému významu je
v souvislosti s nimi kladen důraz na princip právní jistoty. Promítnutí tohoto principu lze spatřovat

například v evidenci nemovitých věcí a věcných práv k nim v katastru nemovitostí, veřejném

25

§ 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.
ŠUSTROVÁ, Daniela. Katastrální zákon. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-152-3; str. 34
27
Čl. 11 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů.
28
Čl. 11 odst. 5 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů.
26
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seznamu popsaném výše. Věcná práva, která jsou na základě zákona evidována ve veřejném
seznamu, jsou pak nabývána teprve zápisem do tohoto seznamu (vlastnické právo či právo stavby).
V případě, že se neshoduje stav zapsaný v seznamu se skutečností, právo svědčí osobě, která právo

nabyla za úplatu v dobré víře od osoby oprávněné podle zápisu v seznamu – z pohledu právní
teorie se jedná o tzv. zásadu materiální publicity, která je důležitá kvůli důvěře v zápisy
ve veřejných seznamech.29

Vlastnické právo patří mezi věcná práva k věci vlastní (opakem jsou věcná práva k věci cizí,
kam se řadí právo stavby, věcné břemeno nebo zástavní právo). Může být stanoveno jen zákonem

a pouze zákon stanoví, jak vzniká a zaniká. 30 Vlastníkem věci je ten, jemuž svědčí zákonem
uznaný způsob nabytí vlastnického práva, pokud nedošlo k jeho zániku zákonem stanoveným
způsobem. K zániku vlastnictví nedojde, pokud má věc v držbě nebo detenci někdo jiný, neboť se
nejedná o zákonem předpokládaný způsob zániku. Zde se projevuje jedna ze základních
charakteristik vlastnického práva - persistence, trvalost, neboť k jeho zachování stačí vlastnická
vůle. Právo vlastníka je neodvozené a bezprostřední, to znamená, že jej neodvozuje od nikoho
dalšího a ani nevykonává prostřednictvím někoho jiného.31

Možnost omezení či úplného odejmutí vlastnického práva (vyvlastnění 32) je důležitým, přesto

krajním a mimořádným, nástrojem státu, jak v případě nezbytnosti například účelně řešit situaci
nedostatečného počtu volných pozemků. Poptávka po pozemcích vzhledem k jejich konstantnímu
množství převyšuje nabídku. Omezení vlastnického práva k uspokojení veřejného zájmu je
důležitým instrumentem předcházení napětí ve společnosti a zpřístupňování pozemků subjektům,
jež o ně mají zájem, ale objektivně se jim nedaří je získat. Specifikum pozemků jako předmětu
vlastnictví se promítá i do přísnější úpravy jejich nabývání a převodů oproti movitým věcem. 33

Vše, co někomu patří, jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím. Jak jsem zmiňovala
již výše, vlastník má právo s vlastnictvím libovolně nakládat v mezích právního řádu a vyloučit

z toho jiné osoby. Nesmí ovšem nad přiměřenou míru závažně rušit práva jiných osob nebo

vykonávat činy, jejichž hlavním účelem je obtěžovat či poškodit jiné osoby34. Vlastníkem může

DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters
Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-935-9; str. 19-25
30
§ 3 odst. 2 písm. e) zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
31
SPÁČIL, Jiří. Věcná práva: věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. V Praze: C.H. Beck, 2018.
ISBN 978-80-7400-711-8; str. 49
32
Čl. 11 odst. 4 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů.
33
PEKÁREK, Milan. Pozemkové právo. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7750-8; str. 79-81
34
§ 1011, § 1012 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
29
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být každý, kdo má právní subjektivitu 35, je ale možné subjekty v některých případech omezit,
například v horním zákoně je určeno, že nerostné bohatství na našem území je ve vlastnictví České

republiky. 36 Vlastníků jedné věci pak může být i více, v takovém případě hovoříme
o spoluvlastnících. Právní fikcí se považují za jedinou osobu a s věcí také jako jediná osoba
nakládají, každý z nich má právo k celé věci, pouze omezené právem každého dalšího

spoluvlastníka.37 Obsah vlastnického práva představují práva a povinnosti subjektů - právo věc
držet, užívat a požívat, disponovat s předmětem vlastnictví (samotným vlastnickým vztahem)

i s právem věc užívat nebo požívat, pokud je zachováno vlastnictví. Oprávnění vlastníka odpovídá
povinnost ostatních subjektů výkon těchto práv respektovat. Vlastník ale nesmí výkonem svých
práv způsobovat újmu právům nebo právem chráněným subjektům nad míru stanovenou zákonem.
U pozemků jsou určitá specifika výkonu oprávnění daná jeho povahou, jelikož pozemek je část
zemského povrchu. Vždy se tedy nachází na určitém místě a nelze ho přemístit; existují zde

i některá omezení daná tím, že se v okolí mohou nacházet další nemovitosti a jejich vlastníci, které
není možné zcela vyloučit z kontaktu se svým pozemkem v případě, že je to nezbytné k uspokojení
jejich práv. Omezeno je také právo pozemek užívat a požívat z důvodu uvedeného výše, tedy
konstantního množství ploch pozemků, neboť je vlastník nucen strpět omezení výkonu svého
práva ve veřejném zájmu. Veřejná moc dále v určitých případech zasahuje do způsobů, jakými je
pozemek užíván, jedním z důvodů tohoto zásahu je skutečnost, že půda je jednou ze tří základních
složek životního prostředí (to se týká např. úpravy hospodaření na zemědělských a lesních
pozemcích). Může docházet i k omezení dispozice s vlastněným pozemkem, takové omezení může
mít podobu předkupního práva orgánu ochrany přírody a krajiny. 38
1.2.1 Nabytí vlastnického práva

Nabýt vlastnické právo lze různými způsoby. Rozlišovat je můžeme v první řadě podle
právního důvodu nabytí, pak mluvíme o nabytí ze zákona (výjimečné), nabytí na základě právní
skutečnosti závislé na lidské vůli (právní jednání, rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné

moci, vytvoření vlastní věci) a nabytí na základě skutečnosti nezávislé na lidské vůli - právní
události (např. naplavení zeminy).

SPÁČIL, Jiří. Věcná práva: věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. V Praze: C.H. Beck, 2018.
ISBN 978-80-7400-711-8; str. 52
36
§ 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).
37
§ 1115 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
38
PEKÁREK, Milan. Pozemkové právo. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7750-8; str. 108-111
35
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Další rozdělení závisí na tom, zda k věci původně existovalo vlastnické právo či ne.

O absolutní nabytí vlastnického práva jde tehdy, pokud věc předtím neexistovala jako předmět
vlastnického práva. Příkladem je plod, který se oddělil, spadl na pozemek vlastníka stromu a tím
jej nabyl vlastník pozemku. Pokud věc v právním smyslu existovala, ale nikomu nepatřila, může
dojít k okupaci věci nebo například ulovení divokého zvířete. Naopak nabytím relativním bude

situace, kdy nabyvatel nabyde věc od jiného vlastníka. Původní vlastník přestane být vlastníkem
a stane se jím nabyvatel.
Rozlišujeme také originární a derivativní nabytí vlastnického práva. Originární nabytí může

mít dvě podoby. Příkladem prvního z nich - absolutního originárního nabytí, je přivlastnění věci
(možné pouze u věcí ničích), přisvojení zvířete bez pána (zejména divoká zvířata) nebo vytvoření
vlastní věci. U relativního originárního nabytí právo na nabyvatele samo přechází a zaniká
vlastnické právo původního vlastníka. Relativně originárním je nález ztracené věci či zvířete,
zpracování nebo smísení věci, stavba, vydržení, nabytí od neoprávněného, nabytí rozhodnutím
orgánu veřejné moci a nabytí v dražbě. O derivativní nabytí jde v případě, je-li vlastnické právo
odvozováno od právního předchůdce, oba musí projevit svou vůli, pak dojde k převodu
vlastnického práva.39

Některé způsoby nabytí se více dotýkají pozemků, proto pár z nich trochu rozvedu. Mezi
takové patří přírůstek. Přirozeným přírůstkem pozemku jsou plody, jež produkuje pozemek sám,
aniž by byl obděláván, ty poté náleží vlastníkovi pozemku. Přírůstkem je i strom. Strom patří tomu,
z jehož pozemku vyrůstá kmen. Pokud by se nacházel na pomezí pozemků vlastněných různými

vlastníky, pak je společným vlastnictvím obou.40 Naplavenina, jako další specifický způsob nabytí
vlastnického práva, vzniká samovolným naplavením zeminy na břeh a náleží vlastníkovi
pobřežního pozemku, kam byla naplavena. Pokud je naopak velká část pozemku odtržena (strž) a

odplavena k jinému pozemku, stane se součástí tohoto pozemku, pokud původní vlastník neuplatní

do jednoho roku své vlastnické právo k této části. 41 Stavba zřízená na cizím pozemku je taky
přírůstkem, ale umělým. Podle zákonné úpravy připadá vlastníkovi tohoto pozemku, přičemž se
jedná o projev zásady superficies solo cedit, kterou jsem podrobněji popisovala výše. Cílem této
úpravy je sjednotit právní poměry pozemku a stavby a upravit majetkové vyrovnání mezi
vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby podle toho, kdo jednal v dobré víře. Pozemek může být

39

DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters
Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-935-9; str. 47-50
40
§ 1066, § 1067 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
41
§ 1068, § 1069 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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zhotovením stavby jak zhodnocen, tak i znehodnocen, a to v případě, že měl vlastník v úmyslu ho
užívat jiným způsobem a nyní kvůli stavbě nemůže. Materiál použitý na stavbu se stává součástí
pozemku a dochází tedy k obohacení vlastníka pozemku, vlastník pozemku má ale povinnost
nahradit vynaložené náklady stavebníkovi pouze v případě, že došlo ke zhodnocení pozemku

a současně byl stavebník v dobré víře. Jestliže v dobré víře nebyl, na náhradu mu nevzniká právní
nárok, a ještě musí vlastníkovi pozemku nahradit škodu. Není-li stavba ku prospěchu pozemku, je

možné nařídit i odstranění stavby na náklady stavebníka. 42 Může se stát, že stavebník zastaví
malou část sousedního pozemku částí své stavby. Zastavěná část pozemku pak přiroste k pozemku
stavebníka a ten k ní nabyde vlastnické právo. Tento způsob nabytí označujeme jako přestavek. 43
1.2.2 Převod vlastnického práva

Jak je popsáno výše, převod vlastnického práva je derivativním způsobem nabytí vlastnického
práva, ke kterému dojde na základě právního jednání konáním, tedy uzavřením smlouvy. Typicky
jde o smlouvu kupní, darovací nebo směnnou. Kupní smlouva je úplatným převodem vlastnického
práva, darovací smlouva je naopak bezúplatnou formou převodu. K převodu vlastnického práva

k věci určené jednotlivě dojde už samotnou účinností smlouvy, není-li ujednáno nebo stanoveno
zákonem jinak. 44 Jedná se o konsenzuální princip, právo přechází ihned účinností smlouvy a není

důležité, kdo má věc v tu dobu u sebe nebo zda došlo k zaplacení kupní ceny. Opakem je tradiční
princip, který se obecně skládá ze dvou fází převodu. První fází je uzavření smlouvy, která
zavazuje strany k tomu, aby splnily povinnosti z ní plynoucí, k nabytí vlastnického práva je však
nutné dokončit i druhou fázi, kterou je převod držby. To znamená, že nabyvatel musí věc fakticky
převzít v držbu, aby došlo k úplnému převodu vlastnického práva.
V případě nemovitých věcí evidovaných v katastru nemovitých věcí je druhou fází intabulace

neboli zápis vlastnického práva do katastru nemovitých věcí.45 Zápis má formu vkladu a zapisuje

se jím vznik, změna nebo zánik vlastnického práva a dále rozdělení práva k nemovitosti

na vlastnické právo k jednotkám. Vklad musí být povolen rozhodnutím katastrálního úřadu. 46
42

DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters
Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-935-9; str. 57-59
43
SPÁČIL, Jiří. Věcná práva: věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. V Praze: C.H. Beck, 2018.
ISBN 978-80-7400-711-8; str. 88
44
§ 1099 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
45
DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters
Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-935-9; str. 65-66
46
§ 11, § 12 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
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Vlastnické právo bude zapsáno tomu, jehož návrh byl doručen jako první. K zápisu dojde
nejpozději následující pracovní den po doručení. Pokud se převádí nemovitá věc, která se
neeviduje ve veřejném seznamu, k nabytí vlastnictví dojde účinností smlouvy. Smlouva musí být
v tomto případě písemná.47

47

DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters
Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-935-9; str. 69
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2 Daň z nemovitých věcí

2.1 Pojem daně z nemovitých věcí
Daň je povinná, nenávratná, neúčelová a neekvivalentní platba, která plyne do veřejného

rozpočtu. Jedná se o přesun finančních prostředků od soukromého sektoru k veřejnému. 48 V Listině
je stanoveno, že daně a poplatky mohou být uloženy pouze na základě zákona. 49 Z toho důvodu je
také důležité vymezit základní konstrukční prvky daně, jež vyjmenuji níže. Tyto konstrukční prvky
pak musí být upraveny na zákonné úrovni.
Daň z nemovitých věcí se řadí mezi daně přímé, pro něž je typické, že zdaňují příjem při jeho
vzniku, nikoli až při jeho spotřebě. Ten, kdo nese daňovou povinnost u přímé daně ji zároveň

i hradí, v tom je zásadní rozdíl oproti nepřímým daním. 50 Vzhledem k tomu, že zatěžuje majetek,
jedná se o daň majetkovou. Tato daň plyne výlučně do obecního rozpočtu, někdy se proto v praxi
označuje jako místní daň. I přestože veškerý výnos z výběru daně z nemovitých věcí náleží obci,
tato nemá na rozdíl od místních poplatků možnost rozhodnout, zda se na jejím území bude platit

či nikoli; může pouze mírně ovlivnit její výši pomocí obecních a místních koeficientů. 51
Obligatornost je nicméně podle teorie jedním ze základních znaků daně. Pro srovnání velmi
zajímavá je úprava na Slovensku, kde je daň z nemovitých věcí spolu s dalšími daněmi, mimo jiné
třeba daní ze psů (v ČR právní předpisy upravují poplatek ze psů), řazena mezi místní daně. Sazbu

může upravovat obec obecně závazným nařízením a v zákoně jsou stanoveny pouze limity sazeb

pro jednotlivé druhy pozemků, které nesmí být překročeny. 52 V ČR je daň z nemovitých věcí
upravena v zákoně o dani z nemovitých věcí, který platí už od roku 1992 a prošel za dobu své
účinnosti mnoha novelizacemi. Mezi ty nejvýznamnější patří novelizace v souvislosti
s rekodifikací soukromého práva, kdy byl zákon i přejmenován. Došlo k nahrazení pojmu

nemovitost pojmem nemovitá věc, aby terminologicky odpovídal novému občanskému zákoníku,
a k některým dalším změnám, aby úprava mohla existovat i po rekodifikaci. 53

48

JÁNOŠÍKOVÁ, Petra. Daňové právo de lege lata. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-687-3; str. 20
49
Čl. 11 odst. 5 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů.
50
KARFÍKOVÁ, Marie. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie
(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-935-0; str. 146
51
RADVAN, Michal. Místní daně. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-932-6; str. 144
52
§ 2 slovenského zákona č. 582/2004, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
53
JÁNOŠÍKOVÁ, Petra. Daňové právo de lege lata. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-687-3; str. 116-117
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2.1.1 Daň z pozemků a ze staveb

Zákon o dani z nemovitých věcí se ale nedočkal zásadních změn, které vyžadoval návrat

k zásadě superficies solo cedit (povrch ustupuje půdě). Tento princip změnil pojetí vztahu stavby
a pozemku kdy od roku 2014 stavba má být součástí pozemku. Přesto původní úprava, která
rozděluje daň na daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek, zůstala zachována s tímto dělením.
Zásada je v zákoně o dani z nemovitých věcí modifikována následovně: Zdanitelná stavba, která

není samostatnou nemovitou věcí (tedy je součástí pozemku), je pro účely této daně považována

za nemovitou věc. Vlastníkem je vlastník věci, jejíž je stavba součástí. 54 Vzhledem k úpravě

v občanském zákoníku bude takovou věcí buď pozemek, nebo právo stavby. Právo stavby je také
považováno za nemovitou věc a její součástí je právě stavba. 55 Z předmětu daně z pozemku je pak
vyjmuta zastavěná část pozemku, který je zastavěný zdanitelnou stavbou.56
2.1.2 Předmět, subjekt, osvobození, základ, sazba, splatnost daně z pozemků

Předmět daně a většina dalších konstrukčních prvků daně je rozdílná pro daň z pozemků a daň

ze staveb a jednotek. Pro účely této práce se budu dále zabývat pouze úpravou vztahující se k dani
z pozemků. V zákoně o dani z nemovitých věcí se předmět vymezuje na pozemky na území České
republiky, které jsou evidované v katastru nemovitostí. Podmínkou tedy je, aby se pozemek
nacházel na území ČR, není však rozhodující, jestli je vlastníkem pozemku rezident České

republiky nebo zahraniční rezident.57 Předmětem podle zákona nejsou pozemky, na kterých stojí
zdanitelná stavba v rozsahu zastavěné plochy, dále lesní pozemky s lesy ochrannými a lesy
zvláštního určení (jejich vymezení najdeme v zákoně o lesích), pozemky označené jako vodní
plochy kromě rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb a ty pozemky, které
jsou určeny pro obranu ČR. Z předmětu jsou dále vyňaty i pozemky, které jsou součástí
zdanitelných jednotek v budově bytového domu a jiné pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků

zdanitelných jednotek v bytovém domě, které jsou užívány společně s těmito jednotkami.58
Pozemek, na kterém je vystavěn bytový dům, je součástí jednotky a nebude jako samostatný

54

§ 7 odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.
NOVOTNÁ, Monika. Zákon o dani z nemovitých věcí: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-807552-002-9; str. 41
56
§ 2 odst. 2, písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.
57
NOVOTNÁ, Monika. Zákon o dani z nemovitých věcí: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-807552-002-9; str. 6
58
§ 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.
55
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předmět podléhat zdanění daní z nemovitých věcí. Bude-li výměra pozemku větší než zastavěná
plocha bytového domu s jednotkami, promítne se tato skutečnost do určení koeficientu při
stanovování upravené podlahové plochy. Koeficienty jsou dva a vyšší z nich se užije právě
v situaci, kdy je součástí jednotky pozemek, který přesahuje zastavěnou plochu. 59

Subjektem daně z pozemků je poplatník. Zákon stanoví, že poplatníkem je vlastník pozemku.

Jde-li o pozemek ve vlastnictví státu, poplatníkem je organizační složka státu, státní příspěvková

organizace, státní fond a další. Může jím být i fond, pokud je pozemek vlastněn svěřenským
fondem, podílovým fondem či fondem obhospodařovaným penzijní společností. V případě, že je

pozemek zatížený právem stavby, pak je poplatníkem stavebník. Nájemce nebo pachtýř 60 je
poplatníkem u pronajatého nebo propachtovaného pozemku, který je evidovaný v katastru
nemovitostí zjednodušeným způsobem61. To znamená, že je evidován parcelním číslem podle
dřívější pozemkové evidence.62 Jakmile dojde k digitalizaci katastru nemovitostí, poplatníkem se

namísto nájemce stává vlastník 63, proto postupně dochází k souladu se základním pravidlem, kdy
má být poplatníkem obecně vlastník. Pokud je s pozemkem příslušný hospodařit Státní pozemkový
úřad nebo Správa státních hmotných rezerv nebo dojde k jeho převodu na Ministerstvo financí

na základě rozhodnutí o privatizaci, je poplatníkem také nájemce nebo pachtýř. Poplatníkem může
být i uživatel pozemku, pokud není vlastník znám. 64

Určité pozemky jsou podle zákona osvobozeny. Osvobození může být buď osobní (osvobození
se váže k osobě, která ho vlastní), nebo věcné (osvobozený je pozemek na základě způsobu jeho
užívání). Osvobozeny jsou pozemky ve vlastnictví ČR či obce, na jejímž katastrálním území se

nachází, dále pozemky kraje v jeho územním obvodu, pozemky užívané diplomatickými zástupci
pověřenými v ČR/konzuly či pozemky v jednom celku se stavbou prohlášenou za kulturní památku
ve vlastnictví ČR. Mezi osvobozené se řadí i pozemky sloužící k výchovně vzdělávacím důvodům
nebo pozemky v jednom celku s budovou nebo jednotkou sloužící k náboženským účelům, které
jsou v zákoně specifikované. Dále pozemky sloužící škole, muzeu nebo galerii, knihovně,

59

JÁNOŠÍKOVÁ, Petra. Daňové právo de lege lata. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-687-3; str. 117
60
Nájemce může pozemek pouze užívat, pachtýř i požívat.
61
§ 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.
62
NOVOTNÁ, Monika. Zákon o dani z nemovitých věcí: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-807552-002-9; str. 13
63
ODBORNÝ SERVER SPOLEČNOSTI FINCENTRUM & SWISS LIFE SELECT A.S. Digitalizace katastru
[online]. Vydáno 25.4.2009 [citováno 5.2.2019]. Dostupné z: https://www.investujeme.cz/kratkezpravy/digitalizace-katastru-meni-pravidla-dane-z-nemovitosti/
64
§ 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.
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zdravotnickému zařízení, k provozu větrných elektráren nebo sloužící skládkám. Osvobozeny jsou
i hřbitovy nebo pozemky veřejně přístupných parků a sportovišť, pozemky s ohroženými

hospodářskými lesy, po omezenou dobu 5 let po rekultivaci také zemědělské pozemky, 25 let lesní
pozemky ze stejného důvodu a některé další pozemky. Z posledních dvou osvobození vyplývá, že

se v praxi můžeme setkat i s časově omezeným osvobozením. Část z výše uvedených je

osvobozena pouze v případě, že není užívána k podnikání, pronajímána nebo propachtována, např.
pozemky ve vlastnictví ČR.65

Základ daně se liší u jednotlivých typů pozemků. U pozemků orné půdy, chmelnic, vinic,
zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů, tedy zemědělských pozemků podle
katastrálního zákona, je základem daně cena půdy, kterou zjistíme vynásobením skutečné výměry

pozemku v m2 průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce Ministerstva zemědělství
ČR (např. pro m2 půdy v Dolanech u Jaroměře je ve vyhlášce stanovena cena 14,94 Kč, a naopak

v Dolním Adršpachu je to 3,47 za m2, obě obce se nachází v Královehradeckém kraji 66).
U pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb se jedná buď

o cenu pozemku zjištěnou podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období, nebo

o součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč. U ostatních typů pozemků je základ

daně tvořený skutečnou výměrou pozemku v m2 zjištěnou k 1. lednu zdaňovacího období.67
V prvním a druhém případě jde o valoricky určený základ, v ostatních případech se jedná o základ
specifický. Specifický základ není určen v penězích jako valorický, ale měrnou jednotkou, proto
může být následná výsledná daň zjištěna pouze v kombinaci s pevnou sazbou, která je vyjádřena
v penězích.

Sazba daně u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů je 0,75 %. U trvalých

travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem činí 0,25 %.
U těchto dvou zmíněných se jedná o poměrnou sazbu, tedy vyjádřenou procenty. Takovou sazbu
je možné použít pouze u valoricky určeného základu daně. U ostatních pozemků je sazba pevná.

U zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s podnikáním a sloužících

pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství sazba činí 1 Kč za 1 m2. Pokud slouží
k průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice, ostatní zemědělské výrobě a k ostatním druhům

65

§ 4 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.
Příloha k vyhlášce č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými
základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb., vyhlášky č. 432/2016 Sb., vyhlášky
č. 403/2017 Sb. a vyhlášky č. 288/2018 Sb.
67
JÁNOŠÍKOVÁ, Petra. Daňové právo de lege lata. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-687-3; str. 119-120
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podnikání, pak je to 5 Kč za 1 m2. Pro stavební pozemky je sazba 2 Kč za 1 m2, pro ostatní plochy

0,20 Kč za 1 m2 a pro zastavěné plochy a nádvoří je to 0,20 Kč za 1 m2. Sazbu pro stavební
pozemky je dále nutné násobit koeficientem, který je odstupňován podle počtu obyvatel v dané

obci od 1,4 v obcích do 1 000 obyvatel až do koeficientu 4,5 v Praze. Obec ještě může tento
koeficient obecně závaznou vyhláškou o jednu kategorii zvýšit nebo o jednu až tři kategorie snížit.
Koeficient 4,5 ale lze zvýšit maximálně na 5. 68

Výsledná daň se vypočte jako součin základu daně a příslušné sazby daně. Obec má ještě
možnost stanovit obecně závaznou vyhláškou místní koeficient pro nemovité věci na jejím území
ve výši 2, 3, 4 nebo 5, tímto koeficientem se následně násobí výsledná daň za jednotlivé druhy
pozemků. Výjimka platí pro zemědělské pozemky. 69

Zdaňovacím obdobím daně z nemovitých věcí je kalendářní rok a ke změnám, které nastaly

v průběhu zdaňovacího období, není přihlíženo. Daňové přiznání se podává ve lhůtě do 31. ledna
zdaňovacího období. Daň se stanoví na zdaňovací období dopředu podle stavu k 1. lednu roku,
na který je stanovována. Spoluvlastníci plní daňovou povinnost solidárně (tedy společně a

nerozdílně).70 Daň je splatná buď jednorázově, nebo ve dvou stejných splátkách. Nepřesahuje-li
5 000 Kč, je splatná jednorázově, a to do 31. května zdaňovacího období. Jestliže je vyšší než
5 000 Kč, je splatná ve dvou stejných splátkách a u všech poplatníků, kromě těch, kteří provozují

zemědělskou výrobu a chov ryb, se první splátka platí do 31. května a druhá do 30. listopadu.
U zemědělské výroby a chovu ryb se platí do 31. srpna a do 30. listopadu.71 Správu daně vykonává
finanční úřad, v jehož obvodu se nemovitá věc nachází. 72

2.2 Místní daně a autonomie územně samosprávných celků
S termínem místní daně se velmi často setkáme právě v souvislosti s daní z nemovitých věcí.
Přestože je běžně používán, není úplně jasné, co pod něj v České republice spadá, jelikož
legislativně není vymezen. V literatuře existuje několik názorů na to, jak by se daly místní daně
definovat. Některými z nich se zabývá doktor Radvan ve své knize Místní daně.

68

§ 6 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.
§ 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.
70
§ 12c, § 13, § 13a, § 13b zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.
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JÁNOŠÍKOVÁ, Petra. Daňové právo de lege lata. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-687-3; str. 121
72
§ 13 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
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To, co jsou místní daně, je chápáno velmi rozdílně. Podle nejširší teorie je místní daní každá
peněžitá platba fyzické osoby s bydlištěm či právnické osoby se sídlem v daném místě, je-li
zároveň zdrojem místního rozpočtu. Pokud bychom brali v potaz pouze toto kritérium, pak by
mezi místní daně spadaly všechny daně, které alespoň částečně plynou do místního rozpočtu (jak

daně svěřené - daň z nemovitých věcí, jež plyne do obecních rozpočtů v celé své výši; tak daně

sdílené, k nimž řadíme daň z příjmů a DPH). Tato teorie vůbec neřeší, kdo daň spravuje a vybírá.73
V literatuře jsou však vymezeny i podstatně užší definice místních daní. Pojem místní daně by
měl být podle jednoho z názorů využíván v případě, kdy daň slouží k přizpůsobení příjmů místního
rozpočtu záměrům samosprávy či prioritám místních obyvatel. K této definici se osobně přikláním,
neboť se mi zdá, že vystihuje stěžejní princip těchto daní. Místní daně by měly zajistit diferenciaci
jednotlivých místních rozpočtů, aby měly obce možnost je přizpůsobit právě jejich konkrétním
potřebám v daném místě a mohly určitým způsobem reflektovat požadavky jejich obyvatel.
Marková ve své práci shrnuje čtyři kritéria, která by měla být splněna, aby se jednalo o místní daň.
Za nejdůležitější považuje kritérium přivlastňovací (znamená to, že výnos daně připadá obci) a

kritérium sazby (obec určuje sazbu daně). Další dvě jsou spíše doplňující - kritérium inkasa (daň

spravuje obec) a kritérium rozhodovací (obec rozhoduje o základu daně). 74 Vzhledem k tomu, že
žádná daň u nás nesplňuje všechna tato kritéria, musíme posoudit, která kritéria postačí k tomu,

abychom daň za místní považovali. 75 Pokud budeme jako zásadní brát první dvě kritéria, pak se
daň z nemovitých věcí bude řadit k místním daním. Její sazba je pomocí místních koeficientů

alespoň spoluurčována obcí, proto splňuje i druhé kritérium. Kdybychom však brali v potaz
i kritérium inkasa, daň z nemovitých věcí bychom k místním daním již řadit nemohli, protože ji

nespravuje obec. Ta vykonává správu pouze u místních poplatků, které ale nejsou daní v užším
slova smyslu.

Jedno z nejužších pojetí místních daní je vymezeno dokonce 5 kritérii. Podle Babčáka obci
musí být umožněno rozhodovat o zavedení či zrušení daně, také o některých konstrukčních
prvcích, musí mít vliv na výnos daně např. pomocí osvobození či úlev, musí být příjmem rozpočtu

obce v plné výši a jako poslední musí pocházet z místních zdrojů. 76 Budeme-li ale trvat na všech
těchto kritériích, nebude do místních daní u nás spadat žádná daň. Proto se nejvíce přikláním

RADVAN, Michal. Místní daně. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-932-6; str. 15
MARKOVÁ, Hana. Vlastní nebo sdílené daně obcím? [online]. Citováno 15.4.2019. Dostupné z:
https://www.law.muni.cz/sborniky/Days-of-public-law/files/pdf/sprava-finance/Markova.pdf; str. 2-3
75
SLEZÁKOVÁ, Jana. Místné daně, diplomová práce. Brno, 2007/2008. Masarykova univerzita. Str. 13-15
76
RADVAN, Michal. Místní daně. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-932-6; str. 16
73
74
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ke kritériu přivlastňovacímu a kritériu sazby a dle mého názoru je správné daň z nemovitých věcí
za místní daň označovat.
2.2.1 Míra autonomie obcí ve vztahu k dani z nemovitých věcí

I přesto, že jsem dospěla k závěru, že u nás určitou podobu místní daně máme, je patrné, že
příliš velká autonomie územně samosprávných celků ohledně daní u nás nepanuje. Mnoho vlivu
na daň plynoucí výlučně do obecního rozpočtu obce opravdu nemají. Velké omezení územně

samosprávných celků v oblasti daní vychází již z LZPS, kde je stanoveno, že daně a poplatky
mohou být ukládány pouze na základě zákona. 77 Obce budou tedy vždy závislé na výslovném

zákonném zmocnění a místní daně budou moci upravovat výlučně v jeho rámci. Závisí tedy na vůli
zákonodárce, jak velký dá obcím prostor. Sama LZPS ani Ústava samosprávu územně
samosprávných celků nijak konkrétně neupravuje. Dle mého názoru by větší míra samostatnosti
obcí ohledně místních daní zásadně pomohla příjmům obecních rozpočtů, zejména obcím

s nedostatečnými jinými zdroji příjmů. Každá obec má navíc odlišné potřeby a při současné úpravě
nelze na tyto rozdílné potřeby dostatečně a pružně reagovat. Na druhou stranu jsou však mantinely
dané zákonodárcem bezpochyby důležité, protože bez nastavených hranic by mohly vznikat
nedůvodné a velké rozdíly mezi jednotlivými obcemi, které by mohly negativně zasáhnout
a znevýhodnit obyvatelstvo obcí s výrazně vyšším daňovým zatížením. Není zřejmé, zda by

nedocházelo k libovůli místních orgánů a větší míra autonomie by nakonec neměla nespravedlivý
dopad na životní úroveň obyvatel některých obcí, tedy v konečném důsledku by vysoké místní
daně místo rozvoje obce mohly mít za následek snížení životní úrovně jejích obyvatel, což je
nepochybně faktorem nezamýšleným. Navíc by velké rozdíly mohly vést k nežádoucím přesunům
obyvatel či investorů do obcí, kde by pro ně daň z nemovitosti byla nižší a snesitelnější. Spíše lze

ale z aktuální situace usuzovat, že jsou obce ve vztahu k dani z nemovitých věcí zdrženlivější a
popsaná situace by pravděpodobně nehrozila.
Vzhledem k tomu, že je tato daň snáze viditelná pro jednotlivce, protože ji platí každý
samostatně (není odváděna například zaměstnavatelem ze mzdy), její zvýšení se může častěji

negativně odrazit na nepopularitě zastupitelstva, které ono zvýšení schválilo. V důsledku toho
může dojít ke změně volebních preferencí a v krajním případě i například k výměně zastupitelstva
v dalším volebním období. Tento problém je také v literatuře rozebírán. Jaký dopad bude zvýšení

mít záleží zejména na dvou faktorech. V první řadě záleží na složení zastupitelstva, tedy pokud

77

Čl. 11 odst. 5 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů.
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bude politicky různorodé, nemělo by se zvýšení odrazit v negativním postoji vůči jedné straně,
protože se na rozhodnutí podílelo větší spektrum stran. Je těžké pak rozhodnutí přičítat některé
konkrétní straně. Druhým faktorem je situace v okolních obcích. Kdyby se obce se zavedenými
vyššími koeficienty zaznamenaly na mapu ČR, bude vidět, že se často jedná o sousední obce.
Pokud totiž vzroste koeficient i v sousedních obcích, lidé to budou zákonitě vstřebávat lépe. 78

V současné době máme daň z nemovitých věcí oproti evropskému průměru opravdu nízkou a
vzhledem k nízkému využívání koeficientů k úpravě výše daně i celkem vyrovnanou napříč
obcemi. Proto prostor pro určité zvýšení daně z nemovitých věcí nepochybně vidím. Stejně tak
pro větší autonomii, kdy by si obce například mohly sazby určovat samy podle druhů nemovitostí

a zákon by stanovil pouze hranice těchto sazeb.79 Otázkou ale je, zda by větší prostor obce využily,

protože jak bude detailněji rozebráno v kapitole 2.2.3 Daňové zatížení v závislosti na obecním
koeficientu, současný potenciál využívají ve velmi omezené míře. Důvodem může být zmíněná

obava z nepopularity zastupitelstev v případě zvýšení koeficientů či spoléhání se na jiné obecní
příjmy.
2.2.2 Vnímání daně z nemovitých věcí

I v této podobě, kdy je daň z nemovitých věcí v ČR obecně ve srovnání s evropským průměrem
znatelně nízká, je u nás mnohými subjekty vnímána velmi negativně. Jedná se o jednu z nejméně
populárních daní mezi lidmi, přestože oproti jiným daním zatěžuje méně. To přikládám zejména

tomu, co jsem zmiňovala výše - lidé ji odvádí přímo, sami si ji počítají a více si tak uvědomují, že
ji zaplatili, navíc často nevědí, proč ji platí. To, že o ní mají větší přehled, by se na druhou stranu

dalo vnímat jako výhoda, jelikož mohou snáze kontrolovat, na co peníze z této daně obec
vynakládá a často o tom i spolurozhodovat, což posiluje jejich občanské povědomí a účast na
obecní samosprávě. Všeobecně by byla dle mého názoru daň z nemovitých věcí lépe přijímána při
větší informovanosti obyvatel, na co se vybrané peníze v obci vynakládají. Lidé si totiž mnohdy
neuvědomují, že kvalitní infrastruktura, veřejné osvětlení či dobrá občanská vybavenost v podobě
škol a školek jde z velké části realizovat právě díky vyšším příjmům z daně z nemovitostí. Jsem
přesvědčena, že mnoho z nich by nakonec rozumné zvýšení daně ve prospěch nového parku či
školky dokonce uvítalo. Zde hraje roli ale samozřejmě také struktura pozemků v dané obci, protože
pokud se v obci nachází většina zemědělských či lesních pozemků, takové řešení by pochopitelně

SEDMIHRADSKÁ, Lucie. Rozpočtový proces obcí. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-967-0;
str. 84-86
79
RADVAN, Michal. Místní daně. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-932-6; str. 216
78
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v takové míře nefungovalo. Zmiňovanou občanskou vybavenost majitelé zemědělských pozemků
moc neocení.
Negativní názory se často objevují i na parlamentní půdě. To má původ převážně ve velké
administrativní náročnosti, nízkém výnosu a jako argument proti této dani se uvádí i dvojí zdanění.
Se všemi těmito třemi argumenty musím souhlasit, přesto na dani z nemovitých věcí shledávám

i spoustu pozitiv. Mimo jiné je také důležitým výrazem obecní samosprávy, která by při jejím
zrušení byla ještě více omezena. Některé argumenty podporující zrušení daně ještě dále rozvedu
níže.
2.2.3 Daňové zatížení v závislosti na obecním koeficientu

V této podkapitole nejprve objasním problematiku koeficientů a následně se zaměřím na výši

daně v závislosti na obecních koeficientech a také na to, zda je tento nástroj, jež dává obcím určitou
míru autonomie při určování výše daně, obcemi využíván.

U daně ze stavebních pozemků (pouze u nich) se základní sazba násobí koeficientem podle

počtu obyvatel v dané obci. Například v obcích do 1 000 obyvatel je sazba násobena

koeficientem 1. V tabulce je vidět přehled koeficientů v závislosti na velikosti obce. Koeficient 3,5
je určen jednak pro obce nad 50 000 obyvatel, ale platí také ve vyjmenovaných statutárních
městech - Luhačovicích, Františkových Lázních a Mariánských Lázních. Pro Prahu je samostatně
ustanoven nejvyšší koeficient 4,5.

Tabulka 1 – Přehled obecních koeficientů podle velikosti obce

Velikost obce

Koeficient

1000 - 6 000 obv.

1,4

Do 1000 obv.

1

6 000 - 10 000 obv.

1,6

10 000 - 25 000 obv.

25 000 - 50 000 obv. a vyjmenovaná statutární města
Praha
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2,5
3,5
4,5

Obecně závaznou vyhláškou je možné koeficient zvýšit, dokonce jen pro jednotlivé části obce.

Zvýšit ho je možné pouze o jednu kategorii, snížit o jednu až tři kategorie. 80 V Praze je možné

zvýšit koeficient maximálně na 5 a tuto možnost Praha obecně závaznou vyhláškou využila. 81

V září letošního roku se však zastupitelstvo usneslo na nové obecně závazné vyhlášce a původní
vyhlášku, kde byl stanoven jednotný koeficient pro stavební pozemky ve výši 5, zrušilo. Od
1. ledna 2020 je účinná nová vyhláška, která v příloze upravuje koeficienty rozdílně pro jednotlivé

části Prahy. 82 Další možností, kterou obce mají, je stanovení místního koeficientu. Obec může opět
obecně závaznou vyhláškou stanovit místní koeficient ve výši od 2 do 5, který se musí vztahovat
na všechny nemovité věci na území obce, a který musí být na rozdíl od obecního koeficientu stejný
pro celou obec. Tímto koeficientem se nenásobí sazba daně, ale výsledná daň poplatníka za
jednotlivé druhy nemovitostí. Nevztahuje se pouze na pozemky orné půdy, chmelnic, vinic,
zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů.83

Na konkrétním příkladu bych chtěla ukázat, jak může být znatelný rozdíl v odváděné dani

dojde-li na úpravy koeficientů v obci. Pro účely příkladu jsem zvolila stavení pozemek, jehož

sazba činí 2 Kč/m284 a porovnávat budu obce s podobným počtem obyvatel, aby základní
koeficient byl pro obě stejný. Bude tak názorně viditelné, jak může obec v zákonných mezích
výnosnost daně zvýšit. Naopak může ale obec svým obyvatelům také ulehčit, pokud základní
koeficient sníží a místní nechá na úrovni 1, tedy žádný nezavede.

Jako první město jsem si vybrala Hradec Králové, který má necelých 90 000 obyvatel85 a tím

spadá do kategorie koeficientu 3,5 v základní výši. Druhé zvolené město - Olomouc – má necelých
100 000 obyvatel a spadá tedy do stejné kategorie jako Hradec. Hradec využil možnosti zvýšit
základní koeficient o jednu kategorii a daň se tak v současné době násobí koeficientem 4,5.

V případě pozemků tento koeficient platí pro území celého města. 86 Zároveň zavedl i místní
80

§ 6 odst. 4 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.
Vyhláška č. 16/2001, obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy [online]. Citováno 12.6.2019. Dostupné z:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/rok_2001vyhlaska_cislo_16_ze_dne_28_06_2001.html
82
Vyhláška č. 14/2019, obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy [online]. Citováno 12.6.2019. Dostupné z:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/obecne_zavazna_vy
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Dostupné
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Vyhláška č. 4/2008, obecně závazná vyhláška města Hradec Králové [online]. Citováno 13. 6. 2019. Dostupné z:
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koeficient, dokonce ve výši 3, což je jeden z nejvyšších zavedených koeficientů mezi většími
městy u nás. Koeficient 4 a 5 zavedlo jen velmi málo obcí a mezi těmi největšími jsem nenašla

žádnou. Zajímavostí je, že velká část obcí nemá místní koeficient zaveden vůbec, dokonce i Praha
ho až do nedávna zaveden neměla. V červnu letošního roku však vedení hlavního města přistoupilo
na dlouhodobý požadavek starostů jednotlivých městských částí a začalo projednávat změnu
vyhlášky týkající se obecních koeficientů. Změna měla umožnit určovat koeficient v jednotlivých
městských částech různě, což je ze zákona možné. Dalším požadavkem starostů bylo právě zvýšení
místního koeficientu z 1 na 2.87 V září došlo po plánovaném projednání k přijetí nové obecně
závazné vyhlášky, kterou byl zvýšen místní koeficient na 2. 88

Olomouc nezvýšila ani základní koeficient, ani nezavedla místní. 89 Pokud budu tedy počítat

daň ze stavebního pozemku o stejné velikosti v těchto dvou podobně velkých městech, rozdíl bude
jistě znát. V Olomouci ale k jedné změně týkající se velikostního koeficientu letos přeci jen došlo.
Tato změna se však týká pouze zdanitelných staveb a jednotek, nikoli pozemků. Ve dvou
olomouckých ulicích došlo ke snížení daně, protože zde budou probíhat po dobu 4 let práce
související s protipovodňovým opatřením a vlastníci nemovitostí v těchto ulicích budou zásadně

omezeni v jejich běžném užívání. Koeficient bude proto snížen až na 1,6. 90 Na tomto případu je
vidět, že možnost přizpůsobení koeficientu aktuálním potřebám je velmi užitečný nástroj. V takto
mimořádné situaci mohou jeho snížením kompenzovat nepříjemnosti obyvatel spojené
s obtížnými, ale zároveň nezbytnými pracemi v určitém místě.
Příklad:
Hradec Králové

Stavební pozemek o velikosti 400 m2 v Hradci Králové bez zastavěné plochy (v případě
zastavěné plochy by byla výsledná daň nižší).
Sazba činí 2 Kč/m2.

Sazbu násobíme velikostním koeficientem 4,5.

ŠEDÝ, Richard, 2019. Jaká bude daň z nemovitosti? [online]. Deník.cz [Citováno 14.6.2019]. Dostupné z:
https://www.denik.cz/ekonomika/jaka-bude-dan-z-nemovitosti-praha-necha-rozhodnout-mestske-casti20190602.html
88
§ 4 vyhlášky č. 14/2019, obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy [online]. Citováno 21.11.2019. Dostupné
z: http://www.praha.eu/file/3031514/vyhlaska_c._14.pdf
89
Vyhláška č. 6/2018, obecně závazná vyhláška statutárního města Olomouce o stanovení koeficientů pro výpočet
daně z nemovitých věcí na území statutárního města Olomouce [online]. Citováno 14. 6. 2019. Dostupné z:
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87

23

Daň vypočítáme jako součin velikosti pozemku a sazby (vynásobené velikostním
koeficientem). Daň je tedy 3 600 Kč.
Takto vypočtenou daň ještě vynásobíme místním koeficientem, který je v případě Hradce
Králové 3.
Výsledná daň z nemovitosti bude 10 800 Kč.
Olomouc

Stavební pozemek o výměře 400 m2 v Olomouci, také bez zastavěné plochy.
Sazba 2 Kč/m2

Velikostní koeficient je 3,5.
Daň je tedy 2 800 Kč.
Tuto daň ještě vynásobíme místním koeficientem, který však zůstal v Olomouci na hodnotě 1,
tedy výsledná daň je stále 2 800 Kč.
V případě, že by se pozemek nacházel v jedné ze dvou ulic, o nichž jsem psala výše a

z nějakého důvody by se snížení koeficientu vztahovalo i na stavební pozemky, výsledná daň
za tento pozemek by byla ještě o hodně nižší, a to 1 280 Kč.

Tabulka 2 – Srovnání výše daně z nemovitých věcí v závislosti na obecním koeficientu
Výměra

pozemku (m2)

Hradec Králové

400

Olomouc

400

Sazba daně

(Kč/m2)

2
2

Velikostní

Místní

Výsledná daň

koeficient

koeficient

3

10 800

3,5

1

2 800

4,5

(Kč)

Na konkrétních číslech je lépe vidět, jak velkou pravomoc vlastně obce v rukou mají. U stejně
velké obce se mohou rozhodnout, zda na dani za jeden stavební pozemek o celkem průměrné
výměře 400 m2 vyberou 1 800 Kč nebo třeba jen 1 280 Kč, což je už hodně znatelný rozdíl. Navíc
místní koeficient je možné zvýšit až na 5, proto by výsledná daň mohla být dokonce ještě vyšší.

Na druhou stranu daň ve výši 18 000 Kč (kdyby Hradec Králové zvýšil místní koeficient na 5) se
mi zdá už relativně vysoká. Velikostní koeficient se na druhou stranu týká pouze stavebních
pozemků a místní koeficient se nevztahuje na pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad,
24

ovocných sadů a trvalých travních porostů. Přesto by alespoň z určité části pozemků mohly obce
v případě nedostatečného financování vlastního rozpočtu získávat více peněz.
Koeficient 5 má v současné době zavedeno pouze 17 obcí a koeficient 4 ještě méně. Nejvíce
obcí má koeficient 2, těch je v tomto roce 509. Drtivá většina obcí však nemá zaveden žádný místní
koeficient. Takových obcí je dokonce 5782. Meziročně navíc narostl počet obcí, které zvýšily

koeficient pouze o 2.91 Může to být způsobeno jednak obavami z reakcí obyvatel, kdyby se daň
z nemovitých věcí výrazně navýšila, nebo jsou obecní příjmy dostatečné a není potřeba vybírat

více. Musím přiznat, že nejvyšší možná daň se mi už zdá dost citelná. Kdyby musel vlastník

pozemku zaplatit 18 000 Kč za rok pouze na dani z nemovitých věcí, znamená to, že by musel
měsíčně ušetřit 1 500 Kč pouze proto, aby mohl daň řádně uhradit, což už může některým lidem
do rozpočtu výrazně zasáhnout. Pro některé by to mohl být důvod, proč by zvažovali prodej
pozemku. Na druhou stranu to může mít i pozitivní efekt. Nadbytečné pozemky by lidé nedrželi
s vidinou budoucího zisku či prospěchu nebo jen proto, že se jim někdy možná budou hodit. Ty
by tak zbytečně nechátraly, pokud by je někdo jiný mohl efektivněji využít ihned. Pozemků je
nedostatek, proto je žádoucí, aby se s nimi nakládalo rozumně.

V současné výši by ale naše daň z nemovitých věcí neměla být pro žádného člověka, který má
dostatek financí na pořízení či udržování nemovitosti, nijak omezující. Proto by dle mého určité
zvýšení, primárně pomocí koeficientů, bylo vhodné. Daň by se pak více vyplatila po stránce
administrativní, nebyl by zde nepoměr mezi její výnosností a administrativní náročností, který je
dnes hlavním argumentem pro zrušení této daně ze strany některých politiků či ekonomů. Sazba
však musí zůstat v rozumných mezích a ideálně by měla být kompenzována snížením jiné daně,
která částečně plyne do obecního rozpočtu, aby se celková daňová zátěž vyrovnala. V některých
zemích, jako například ve Velké Británii, je daň z nemovitých věcí opravdu vysoká. V Británii se

tato daň liší podle zařazení do oceňovacích pásem a vychází se také z ocenění nemovitosti, které

je založené na tržní ceně. Obecní daň se pohybuje v řádech desetitisíců korun. 92 Vlastnění
nemovitostí se pak stává výsadou velmi bohatých. V případech, kdy daň významně zasahuje do
možnosti vlastnit nemovitost, se dle mého názoru již dá mluvit o tzv. rdousícím efektu daně. Tímto
pojmem se zabýval náš Ústavní soud v nálezu Pl.ÚS 29/08 ze dne 21. 4. 2009, kde se vyjadřoval
ESTAV.cz. Navýšení daně u nemovitosti letos využilo 610 obcí [online]. Vydáno 17.1.2019 [citováno 10.7.2019].
Dostupné z: https://www.estav.cz/cz/7216.navyseni-dane-u-nemovitosti-letos-vyuzilo-610-obci
92
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k návrhu NSS na vyslovení protiústavnosti některých ustanovení zákona o dani dědické, dani
darovací a dani z převodu nemovitostí, a dovodil, že „zasáhne až tehdy, dojde-li k omezení

vlastnického práva v intenzitě tzv. rdousícího efektu“93 a docházelo by tak k popírání ústavního
práva na vlastnictví majetku. Jinak nemá pravomoc věc posuzovat, protože by zasahoval do sféry
zákonodárné moci, což samozřejmě v českém demokratickém zřízení nelze. Nastavit daň tak, aby

někdo musel z existenčních důvodů nemovitost prodat nebo se dokonce zadlužit, protože není
z běžného příjmu schopen daň uplatit, je dle mého názoru v rozporu i se samotným principem daně

z nemovitých věcí. Tato daň má v konečném výsledku opět sloužit vlastníkům pozemků na daném
území k tomu, aby se jejich nemovitosti zhodnocovaly a lépe se jim žilo. Pak daň splňuje jeden ze

základních principů daňové spravedlnosti - princip užitku. Uhrazená daň přinese vlastníkovi
nemovitosti užitek. Poplatník vlastně přispívá na služby, které obec poskytuje a uspokojují jeho

potřeby a zájmy. V tomto smyslu je tedy daň spravedlivá. 94 Výše by měla být taková, aby ji
průměrný pracující člověk zvládl uplatit z pravidelných příjmů. Vyšší místní koeficienty mají

často obce větší či významnější - například krajská města, významné horské obce nebo ty, kde se
očekává větší majetnost obyvatel. V obcích, kde je vysoká míra nezaměstnanosti, se místní

koeficient zpravidla nezvyšuje, protože by to ještě zhoršovalo ekonomickou situaci obce. 95
Případem obce s vyšší majetností obyvatel by mohla být například obec Čestlice, která má
koeficient vyšší a kde mají pozemky často majetní lidé pracující zpravidla v Praze, tedy
vydělávající více peněz. Navíc se jedná o velmi žádanou lokalitu. Ve větších městech jsou vyšší
platy, proto pokud nemovitost vlastní ten, kdo v obci i bydlí a pracuje, o něco vyšší daň snáze
uplatí. Dále se můžeme setkat s vyššími koeficienty v obcích, kde se nachází významný
průmyslový objekt nebo jaderná elektrárna, protože se obce snaží získat z těchto objektů co nejvíce

prostředků. Koeficient 5 tak má třeba obec Temelín nebo Dukovany. Nejvyšší místní koeficient 5
ale zavedlo pouze několik málo obcí, jak již bylo popsáno výše. 96 Při současné úpravě však nelze

zvýšit koeficient pouze pro určitý typ objektů. Vyšší daň tak dopadá na všechny stejně, i když ji
obec zavede například kvůli významnému podniku, který se na území nachází. Velkou roli při
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uplatňování koeficientů tedy často hraje také struktura nemovitostí na území. 97 Efektivnější a
spravedlivější by v této situaci byla možnost stanovit koeficienty různě pro jednotlivé druhy
nemovitostí. Zmiňované důvody vedoucí ke zvýšení koeficientů ale nemusí být pravidlem, vždy
záleží na vedení obce a jejich pohnutkách ke zvýšení či snížení daně. Lze to považovat pouze
za pravděpodobné vzhledem k charakteru některých obcí.

2.3 Výnosnost daně z hlediska příjmu obcí a návrhy de lege ferenda
Podle statistiky z oficiálních stránek finanční správy 98 se na dani z nemovitých věcí

v roce 2018 vybralo celkem 10 829 mil Kč. Oproti jiným daním, nepočítám-li daň z nabytí
nemovitých věcí, která je na tom podobně, je to nízká částka. Navíc v průběhu let došlo

v porovnání s jinými daněmi pouze k nepatrnému zvýšení výnosů, což vzhledem k inflaci není

uspokojivý výsledek. Od roku 1993 se roční výnos z této daně zvýšil o 7 395 mil Kč. Pro
porovnání například u daně z příjmu FO ze závislé činnosti představuje od roku 1993, kdy byl
výnos 24 781 mil Kč, zvýšení o 168 895 mil Kč. Jak velký je to rozdíl můžeme vidět na grafu níže.
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Graf 1 - Srovnání výnosu z daně z nemovitých věcí a daně z příjmů FO ze závislé činnosti
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Celkové zatížení mezd zahrnující daň z příjmu a další povinné odvody je čím dál tím větší,
zatímco daň z nemovitých věcí relativně stagnuje, přestože nemovitostí neustále přibývá. Myslím
si, že větší odvody z mezd jsou pro běžné lidi, zejména ty nízkopříjmové, citelnější než vyšší daň
z nemovitých věcí. Zda si pořídím vlastní nemovitost je vždy otázkou volby. Tu dělají lidé většinou
při přebytku financí, kdy zároveň počítají s určitými vyššími náklady i na její udržení. Pokud

k tomu budeme přistupovat takto, bude se sice jednat o částečné znevýhodnění těch, co si pořídí
vlastní bydlení či jinou nemovitost, ale na oplátku výhody z peněz vybraných na dani pak budou
ku prospěchu většinou opět jim. Když se jednou rozhodnou nemovitost prodat a lokalita, kde se
nachází, se mezitím zatraktivní, protože obec měla z čeho vynakládat peníze na její vybavenost,
pravděpodobně se investice vlastníkům nemovitostí několikanásobně vrátí. A pokud si ji
ponechají, budou moci výhody využívat přímo.
Vrátím-li se ke srovnání se zdaňováním práce, vydělávání si na své potřeby vlastní prací by
mělo být samozřejmostí. Vysoké daně z příjmů (spolu s odvody na povinná pojištění) jsou ale pro
lidi natolik demotivující, že mohou vést až k neochotě pracovat. Pro stát to může ve výsledku
znamenat větší výdaje na zaopatření nezaměstnaných či sociálně slabých bez dostatečných příjmů.
A to nemluvím o dalších negativních důsledcích třeba ve sféře zaměstnavatelů. Kdyby se ovšem
ulevilo na daních z příjmů, třeba do výše odvodů, které plynou obcím, ty by pak byly motivovány
získávat prostředky z daně z nemovitých věcí ve větší míře a daň z nemovitých věcí by se tak
zvýšila na úkor daně z příjmů. Přestože by se nemuselo jednat o populární opatření, myslím si, že
by dávalo smysl, a pokud by se spojilo s větší informovaností vlastníků nemovitostí o tom, kam
výnos z nemovitostní daně plyne, mohla by si najít více příznivců než nyní.
Názory na částečné nahrazení výnosů ze zdanění práce nemovitostními daněmi se u nás

objevují. 99 Problematické ovšem zůstává, že příjmy z daně z nemovitých věcí nejsou zdaleka
takové, jaké by podle zákonné úpravy mohly být. To, zda se využije potenciálu, který obecní
koeficienty mají, záleží na obcích. A ty, zdá se, nejsou motivovány k tomu, aby příjmy do obecního

rozpočtu zvyšovaly. Může to být způsobeno i velkou nepopularitou této daně mezi běžnými lidmi
a obce se bojí, že by jejím zvýšením pomocí koeficientů mohly odradit některé obyvatele. Nebo
mají ještě pravděpodobněji strach, že by je znovu nezvolili do obecního zastupitelstva. Věřím však,
že i při zvýšení současných koeficientů daň není tak vysoká, aby to někoho přimělo k úvahám nad
změnou bydliště či koupí pozemku v jiné lokalitě. To by nehrozilo zejména v případě, kdyby se
daně přiměřeně zvýšily ve všech obcích. Na druhou stranu velcí investoři všechny tyto aspekty při

99

MĚŠEC.cz. Na dani z nemovitostí platíme málo, ukazuje srovnání [online]. Vydáno 30.1.2018 [citováno
16.7.2019]. Dostupné z: https://www.mesec.cz/clanky/na-dani-z-nemovitosti-plati-cesi-malo-ukazuje-srovnani/

28

výběru místa rozhodně zvažují a vliv na jejich rozhodnutí by to mít mohlo. Státu i obcím tito
investoři přináší velké finance, navíc mají pozitivní vliv i na zaměstnanost v lokalitě a rozumím
tomu, že je zvýšení daní z nemovitých věcí obávaným krokem. O problematice znovuzvolení budu
v této práci pojednávat ještě dále.
Nezanedbatelná část daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti plyne právě do obecních

rozpočtů. Možným řešením by tedy bylo, jak jsem již nastínila výše, snížit tyto příjmy. Obce by
byly pravděpodobně více motivovány navýšit daň z nemovitých věcí, aby získaly dostatečné
příjmy do obecního rozpočtu. Tak by se alespoň částečně mohlo docílit vyššího zdanění
nemovitých věcí a zároveň by se mohla snížit vysoká zátěž dopadající na příjmy. Otázkou je, jaký
dopad by taková úprava měla na obce, které již nyní využívají maximální možné koeficienty a
přišly by tak o důležité příjmy do obecního rozpočtu od státu. Tyto příjmy by nemusely mít kde
jinde nahradit.

Opačné jsou názory podporující úplné zrušení daně z nemovitých věcí. Argumentuje se tím,
že daň z nemovitých věcí je příliš administrativně náročná v porovnání s nízkým výnosem, jež
přináší. Navíc se občas poukazuje na to, že se na jedné straně přispívá ze státní pokladny na vlastní

bydlení v podobě státního příspěvku na stavební spoření100 či umožňuje odpočet hypotečních
úroků od základu daně z příjmů a na druhé straně se vybírá daň z nemovitých věcí. Kdyby stát
nepřispíval na stavební spoření, ušetřila by státní pokladna hodně peněz, které by pravděpodobně
pokryly velkou část daně z nemovitých věcí a ta by se mohla za určitých podmínek úplně zrušit.

Tím by odpadl zmíněný problém administrativní náročnosti úplně. 101 Nedá se však s určitostí říci,
že je zde přímá souvislost mezi státní pomocí při pořizování vlastního bydlení a daní z nemovitých
věcí. Daň z nemovitých věcí totiž nedopadá jen na ty, co si vlastní bydlení teprve pořizují. Účelnost
a rozumnost těchto zvýhodnění bych zvažovala spíše v kontextu daně z nabytí nemovitých věcí,

která se týká přímo těch, jež si pořizují vlastní bydlení a není úplně efektivní, že na jedné straně

mohou čerpat určité výhody a na straně druhé státu odvádí daň z nabytí nemovitých věcí. Pro

vyřešení problému administrativní náročnosti daně z nemovitých věcí by mohlo být dostačující
výše zmiňované zvýšení koeficientů v obcích. Vzrostl by výnos z daně a administrativní náročnost
by zůstala stále stejná, výběr daně by se tak více vyplatil.
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Já se přikláním k zachování daně z nemovitých věcí jako projevu územní samosprávy. Za jednu

z velkých výhod této daně považuji větší transparentnost vynakládaní peněz z této daně, než je

tomu u daní jiných. U daně z nemovitých věcí mohou poplatníci kontrolovat, zda se v obci
vynakládají peníze na potřebné věci a v jaké míře se atraktivnost lokality zvyšuje. Obec zajišťuje
rozvoj infrastruktury a dalších věcí, které slouží jednak přímo vlastníkům nemovitostí, takže se
jim vlastně zaplacená daň v přenesené formě vrátí, ale současně také dojde ke zhodnocení této

nemovitosti. 102 Protože pokud obec vybuduje díky většímu rozpočtu parky či kvalitní komunikace,
tato lokalita bude žádanější a ceny nemovitostí zde porostou. Navíc jednání zastupitelstva obce

o rozpočtu se mohou účastnit obyvatelé obce a mohou dokonce sami ovlivnit jeho využití. Mají
tak možnost částečně rozhodnout o tom, na co se peníze, jež odvedli, využijí. Přímo u pozemků

tato spojitost se službami obyvatelům není tak velká, protože poplatníci daně z pozemků v obci
vůbec bydlet nemusí, přesto však atraktivnost lokality u stavebních pozemků hraje velkou roli
i pro ně. U pozemků má daň ale také motivační funkci. Je-li daň dostatečně vysoká, vlastníkům se
nevyplatí nechat pozemek léta jen tak ležet a nestarat se o něj. Proto se obcím snáze podaří
dosáhnout rozumného využití pozemků na jejich území, aniž by musely přistoupit k různým
příkazům a sankcím. Pozemek zůstane v rukou těch, jež mají dostatek financí na jeho udržování
v dobrém stavu nebo ho chtějí aktivně využívat sami pro sebe nebo jejich hospodaření. 103

Dalším způsobem, jak by se dala daň z nemovitých věcí zvýšit, je přechod k výpočtu daně

z tržní hodnoty nemovité věci. V určitém smyslu by pak byla daň spravedlivější než podle

současné úpravy. Zohlednil by se zejména stav nemovitosti, jež zásadně ovlivňuje hodnotu
nemovitosti. Nyní je mimo zemědělské a lesní pozemky rozhodující pouze výměra. Kdyby se

vycházelo z tržní ceny, větší daň by odváděli ti, jimž může nemovitost více přinést a zároveň
zpravidla ti, kteří jsou majetnější. Problematické je ale zjišťování hodnoty. Kdyby se tak dělo
znaleckými posudky, finanční náročnost a administrativa by velmi narostly. Mohla by ji zjišťovat

obec, která má přehled o cenách v dané lokalitě a zjištěná cena by se použila i pro další daně. 104
Přesto by ale takové zjišťování bylo velmi problematické, protože by každá obec musela mít

systém, jak hodnotit stav nemovitosti. A napadá mě i další problém - pokud by hodnotu
nemovitosti určovala obec, výsledky by častěji mohly být zkreslené v důsledku korupce. Tento
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způsob by pravděpodobně daň z nemovitých věcí spíše zkomplikoval a přinesl náklady navíc.
Mimo jiné by svým způsobem trestal ty, jež o své nemovitosti pečují a zhodnocují je. Na to již
museli vynaložit nemalé finance a k tomu všemu by museli ještě platit vyšší daň z nemovitých
věcí Pravděpodobně by se pak nikomu nechtělo nemovitost zásadně zhodnocovat anebo by se
pokoušeli zjištění tržní ceny vyhnout. Nutností by navíc byla aktualizace tržních cen, aby
odpovídaly skutečné situaci na trhu v daném místě a čase, protože jinak by tato metoda zjišťování
brzy kvůli inflaci postrádala smysl. Ve většině evropských zemí se ale z tržních hodnot nemovitostí
vychází. I tam se však setkáme s negativy s tím spojenými, kdy se například vychází z několik
desítek let zastaralých cenových údajů (například v Rakousku se pracuje s cenovými údaji z roku
1973 ).105

Nejvíce hodnotu nemovitosti přesto ovlivňuje lokalita. Zejména pokud porovnáváme
nemovitosti ve velkých městech (či v jejich blízkosti) s nemovitostmi na vesnicích, kde není poblíž
žádné velké město. Do větších měst lidé často směřují za prací, do škol a kvůli dalším výhodám a
po nemovitostech je tedy větší poptávka. Lokalita se do daně z nemovitých věcí promítá díky
velikostnímu koeficientu, který je rozdílný podle velikosti obce. Navíc může být rozdílný

v jednotlivých částech obce a reflektovat tak atraktivnost konkrétního místa, třeba blíže centru.
Zde pouze stačí, aby tyto možnosti obce začaly využívat, protože mnoho z nich má v současné
době koeficient stejný v celé obci.
Dalším často zmiňovaným problémem ovlivňujícím výnos daně z nemovitých věcí, je její
správa. Správu vykonává finanční úřad, přestože celý výnos plyne obci. Kvůli tomu dochází

k nadbytečným transakcím. Daň nejprve vybere finanční úřad a pak ji celou převede obcím. Přitom

každá transakce něco stojí a obec tak zbytečně ztratí část příjmů z daně. 106 Větší obce by často
měly zájem vykonávat správu daně samostatně, protože - a to mají jistě pravdu - mají lepší přehled

o nemovitostech na jejich území. Zároveň se jim nelíbí, že jsou od daně osvobozeny nemovité věci
ve vlastnictví státu, a to zejména jako kompenzace za výběr daně státem. Ale problematické by

bylo řešení změny u menší obcí. Ty by pravděpodobně nebyly schopny zajistit si samy

administrativu související s výběrem daně a jejich náklady by se mnohonásobně zvýšily. 107 Proto
bych neviděla jako řešení měnit systém správy daně.
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Z uváděné statistiky je patrné, že výnosnost daně není moc velká. Zásadní problém ale není

v současné úpravě. Ta poskytuje další možnosti pro zvýšení výnosu. Tento potenciál však není
většinou obcí využívám. Proto si myslím, že není potřeba úpravu měnit a sazby daní zvyšovat na
zákonné úrovni, ale nějakým způsobem motivovat obce, aby využívaly koeficienty ve větší míře.
Toho by se mohlo docílit snížením příjmů ze sdílených daní. V některých evropských státech je

daň z nemovitých věcí dokonce jediným daňovým příjmem obecních rozpočtů. Je tomu tak

ve Velké Británii či Irsku. Celkově je význam této daně u nás jeden z nejnižších ve srovnání

s jinými vyspělými státy.108 V porovnání s ostatními členy Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj (OECD) se u nás na této dani odvádí znatelně méně. 109 Aby zůstala daňová
zátěž při vyšší dani z nemovitých věcí v rovnováze, přikláněla bych se k nižšímu zdaňování práce,
jak jsem vysvětlovala výše. Celkové odvody ze mzdy jsou ve světovém měřítku u nás velmi
vysoké.110 Dle mého názoru tato situace demotivuje jak zaměstnance, tak zaměstnavatele. Samotná

daň z příjmů je sice oproti jiným státům spíše nižší, ale po přičtení povinných pojistných se

dostaneme na odvody, které jsou již světově nadprůměrné. 111 Snížit odvody na pojištění by však
žádalo větší reformu, kdežto snížit daň z příjmů alespoň o část toho, co následně plyne do obecního
rozpočtu, by se dle mého názoru dalo snáze. Z celostátního výnosu z daně z příjmů (stejně tak ale

i třeba z DPH) jde 23,58 % do obecních rozpočtů, přičemž 112 tato procenta v průběhu posledních
let průběžně narůstala113. Proto si myslím, že by bylo lepší dávat obcím méně ze sdílených daní

a v důsledku toho by se pak musely obce více spoléhat na příjmy z daně z nemovitých věcí
a pravděpodobně by více využívaly potenciál koeficientů. Navíc velkou výhodou zdaňování
nemovitostí oproti zdanění práce je stabilita tohoto příjmu a mnohem menší možnost daňových
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úniků, protože nemovitosti jsou díky katastru nemovitostí lehce dohledatelné. 114 Jiný zajímavý
nápad, se kterým jsem se setkala v literatuře, je zavedení odpočtu daně z nemovitosti od daně

z příjmů. Nejednalo by se o tak zásadní změnu a v současné době je tento odpočet již umožňován

právnickým osobám115 z daně z příjmu PO, pokud nemovitost slouží k podnikání. 116 Michal
Radvan předestírá v závěru své publikace i další možné úpravy daně z nemovitých věcí. Například
navrhuje méně svazovat obce výší jednotlivých koeficientů a ponechat jim prostor pro stanovení
jednotlivých sazeb. Stačilo by určit nejvyšší a nejnižší sazbu a obce by jednotlivé sazby upravily
v obecně závazné vyhlášce. Pokud by obce nebyly schopny vyhlášku se sazbami připravit, využily

by zákonnou úpravu sazeb117. Přiblížilo by se to místním poplatkům, ale s tím rozdílem, že by zde
byla povinnost daň zachovat. Obce by mohly sazby stanovit podle svých potřeb a nejlépe
i s možností upravit sazby rozdílně pro různé druhy nemovitostí. Při tomto řešení by však stále
nebylo zaručeno, že se výnos daně zvýší a daň se tak při administrativní náročnosti vyplatí.
2.4 Srovnání úprav daně z nemovitých věcí ve státech Evropské unie
V této kapitole bych chtěla nejdříve poskytnout stručný přehled úpravy nemovitostních daní
ve státech EU, aby bylo lépe vidět, jak je na tom ČR ve srovnání s evropskými sousedy. Zahrnu

i procentuální výnosnost daní z nemovitostí vůči hrubému domácímu produktu v jednotlivých
státech a také přehled rozpočtového učení daně z nemovitých věcí v různých státech. Následně
bych se více zaměřila na úpravu daně z nemovitosti v sousedním Slovensku. Slovensko, ač s námi
tvořilo ještě celkem nedávno jeden stát a jako státy se můžeme často srovnávat, má úpravu daně
z nemovitých věcí postavenou na odlišném principu.
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2.4.1 Přehled daně v jednotlivých státech EU

Státy budu pro přehlednost řadit podle abecedy. Následné daňové poznatky budou vycházet
zejména z úprav platných pro rok 2017, a to především kvůli dostupnosti dat. U některých
z vybraných zemí jsem nedohledala aktuálnější data a literatura je taktéž staršího data.

V Belgii daň z nemovitých věcí není zavedena. V souvislosti s nemovitostmi zde existuje
pouze tzv. “immovable withholding tax”. Jedná se o srážkovou daň z příjmu, který byl získán
nakládáním s nemovitou věcí. Daň se vypočítává z katastrální hodnoty nemovité věci a liší se

podle lokality - pohybuje se mezi 1,25-2,5 %. V bruselském regionu je to například 2,25 %.
Zvyšuje se dále ještě o obecní přirážky, které jsou opět různé a mohou výslednou sazbu zvýšit
např. o 50 % nebo i více. 118

V Bulharsku se platí daň z pozemků a budov. Osvobozeny jsou například zemědělské a lesní
pozemky a také pozemky, na nichž se nachází vodní plochy ve vlastnictví státu nebo obce. Daň
zde neodvádí pouze vlastníci nemovitostí, ale tuto povinnost mají také osoby s právem nemovitost
užívat nebo uživatelé nemovitostí navrácených v restituci, pokud ještě nemohou být užívány těmi,

kterým byly navráceny. 119 Sazba daně je mezi 0,01-0,45 % a jejím základem je čistá účetní
hodnota. Je-li nemovitost poplatníkovým bydlištěm, je mu navíc poskytnuta sleva na dani ve výši
50 %. Pokud je celá daň zaplacena najednou (jinak je možnost i dvou splátek), má poplatník nárok
na slevu ve výši 5 % daně. 120

V Dánsku jsou dva typy daně z nemovitosti. Druhý typ se vztahuje pouze na budovy používané
jako kanceláře, závody, hotely či pro jiné podobné účely a daň zde nesmí přesáhnout 1 %. První
typ, který se vztahuje na nemovité věci všeobecně, má sazbu mezi 1,6-3,4 %.121

V Estonsku se daň z nemovitosti platí pouze z pozemků a plyne do obecních rozpočtů. Sazbu
zde stanovuje rada příslušné obce a je mezi 0,1-2,5 % z hodnoty pozemku. Pokud není pozemek
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užíván pro ekonomické aktivity, vláda může rozhodnutím sazbu snížit na 50 % obecně stanovené
sazby. Existuje zde osvobození pro pozemky kolem obytných budov.122

Ve Finsku se daň z nemovitých věcí vztahuje na veškerý nemovitý majetek a nezáleží na

způsobu jeho využívání. Sazby stanovují obce a jde jim i celý výnos. Obecná sazba je 0,92-1,8 %.
Pro obytné budovy je to 0,41-0,9 % a pro rozestavěná staveniště to může být až 2-6 %.123

Ve Francii se mezi nemovitostní daně řadí dvě daně - daň majetková a daň z obydlí. Pokud

vlastník bydlí ve své nemovitosti, platí daně obě. U daně z obydlí se vychází z nájemní hodnoty.124
Výše majetkové daně závisí na velikosti a stavu majetku a také na sazbách, které stanoví obce.
Daň z obydlí kromě nájemní hodnoty ovlivňují procenta násobící tuto hodnotu, která stanovují
jednotlivé obce.125

Chorvatsko dává stejně jako některé další evropské státy větší pravomoc obcím a sazby určují
ony. Zdaňuje se jednak obecní půda a dále se platí daň z rekreačních objektů, jejíž sazba je

mezi 17-52 Kč za m2.126 Již několik let se v Chorvatsku jedná o změnách. Plánuje se zavést daň

z nemovitých věcí na hodnotovém základu ad valorem. 127 Pravděpodobně se ale v nejbližších
letech nic měnit nebude, protože je problematické určit hodnoty nemovité věci. 128

V Irsku platí daň z nemovitých věcí nájemce nebo uživatel pouze tehdy, jestliže nemovitou

věc nepoužívá k bytovým účelům. Sazby zde určuje samospráva. Mimo tuto daň byl zaveden
poplatek za obydlí ve fixní výši 100 EUR a ten platí majitel obydlí. 129
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V Itálii se daň vztahuje na držbu nemovitosti a sazba činí 0,75 % z kupní ceny. V určitých

případech se určuje z tržní ceny, která je stanovena obcí. 130

Kypr zdaňuje nemovité věci na základě odhadované tržní hodnoty a sazba je mezi 0,6 %

(z prvních 40 000 EUR) a 1,9 % (nad 3 000 000 EUR).131

Litva má všeobecnou daň z nemovitého majetku, kterou platí vlastníci. Je příjmem obecních

rozpočtů a sazba je mezi 0,3-3 %. Počítá se ze zdanitelné hodnoty nemovitosti v závislosti
na lokalitě. Mají ale i samostatnou pozemkovou daň. Tu platí majitel soukromého pozemku. Je

opět příjmem obcí a sazba se pohybuje mezi 0,01-4 %. Obce mohou samy přiznávat pozemkově
daňové pobídky.132

V Lotyšsku se daň z nemovitých věcí vztahuje na pozemky, budovy a stavby a stanovují ji

obce. Sazba je 1,5 % hodnoty pozemku nebo budovy (hodnota vychází z katastru) a u soukromých
obydlí je sazba mezi 0,2-0,6 %. Místní samospráva může daň určitým poplatníkům snížit až
o 90 %.133

Lucembursko má sazbu rozdílnou v jednotlivých obcích a je odlišná také pro různé druhy

majetku. Odvádí ji vlastník nemovitosti a plyne do obecního rozpočtu. Základní sazba u budov

pro podnikání a nezastavěných pozemků je mezi 0,7-1 %. Tato sazba se dále násobí obecními
koeficienty, které jsou mezi 120-900. Jednotlivci ale daň odvádí pouze, pokud slouží
k výdělečným účelům nebo je pronajímána. 134

Maďarsko má daň z budov a daň z pozemků. Poplatníkem je vlastník. Daň z pozemků může

být maximálně 2 961 Kč/m2 za rok135 nebo do 3 % tržní hodnoty pozemku. 136
Malta nemá žádnou daň z nemovitých věcí.
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Německo má daň jak na podnikatelský, tak nepodnikatelský majetek. Sazba činí 0,35 %

z daňové hodnoty. Daň se ještě násobí obecním koeficientem, ten je mezi 280-810 %. Výsledná
sazba je mezi 0,95-2,84 % daňové hodnoty. Průměrně je ve výši 1,9 %.137

V Nizozemsku je daň určována v jednotlivých obcích a značně se liší. Obce mohou určit
odlišnou sazbu pro nemovité věci k podnikání a soukromé nemovité věci. Sazba se počítá
z hodnoty určené veřejným oceněním. Odvedená daň je daňově uznatelná pro výpočet korporátní
daně a pokud ji FO využívá k podnikatelským účelům, pak je uznatelná i pro důchodovou daň. 138

Sazbu daně v Polsku určují jednotlivé samosprávné celky. Slouží-li nemovitost

k podnikatelským účelům, je daňově uznatelným nákladem. 139 Zvláštní dani podléhají ještě
pozemky zemědělské a lesné. Sazba se každý rok mění v závislosti na ceně žita, či v případě
lesních pozemků na ceně dřeva. Obec má možnost takto určenou sazbu snížit. Obecná daň
z nemovitosti se vztahuje na obytné domy, byty, budovy a ostatní pozemky. Zákon stanovuje
maximální sazbu a tu mohou obce snížit. 140

V Portugalsku se sazby liší podle druhu nemovitosti. Pro městské budovy je mezi 0,5-0,8 % a

pro venkovský majetek je to 0,8 %. Zajímavé je, že městský nebo venkovský majetek, který je
držen rezidentem daňového ráje má sazbu 7,5 %.141

Rakousko má stanovenu základní federální sazbu ve výši 0,2 % a výsledek se dále násobí
místním koeficientem, který je až 500 % základní sazby. Základ tvoří odhadní cena nemovitosti,

kdy se vychází z údajů z roku 1973 a připočítává se 35 %.142 Platí se čtyři splátky. Je-li nemovitost
ve vlastnictví firmy, je daňově uznatelná pro daň ze zisku korporací. 143
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Rumunsko má daň ze staveb a daň z pozemků. U pozemkové se jedná o místní daň, kterou

určuje obec a poplatníky jsou vlastníci nemovité věci. Výše sazby na m2 závisí na lokalitě, typu
pozemku a jakým způsobem je využíván.144

Řecko má jak státní, tak místní daň z nemovitosti, kterou vybírají obce. Pro podniky je sazba
státní daně 0,55 % a pro podnikající FO mezi 0,1-1 %. Podnikatelská místní daň je odečitatelná od
daně ze zisku.

Na Slovensku spadá pod daň z nemovitých věcí daň z pozemků, ze staveb a z budov.

U pozemků je sazba většinou 0,25 % hodnoty půdy.145 O slovenské úpravě budu psát detailněji
v samostatné kapitole.

Slovinsko rozlišuje, zda se jedná o nemovitost užívanou k podnikání nebo ne. Vychází se

z hodnoty nemovitosti. U podnikatelských nemovitostí se sazba pohybuje pro stavby mezi 0,15-

0,75 % a u půdy mezi 0,07-0,75 %. Je-li hodnota vyšší než 500 000 EUR, pak se sazba ještě

zvyšuje o 0,25 %. Obce mají možnost sazbu dále zvýšit o 0,5 %. Sazba u majetku, který
k podnikání neslouží, se pohybuje mezi 0,1-1,5 %. Budovy do velikosti 160 m2, v nichž bydlí
poplatník anebo jeho rodina, jsou od daně osvobozeny. 146

Španělsko má sazbu daně 0,4 % u městského majetku a 0,3 % u venkovského. Je možnost

sazby zvýšit. Vychází se z katastrální hodnoty, která je aktualizována každých 8 let na základě
tržních cen pozemků a budov. V případě podnikatelských nemovitostí se jedná o daňově uznatelný

výdaj. Mimo daň z nemovitosti se ve Španělsku platí i daň z bohatství z majetku nad 700 000 EUR.
Sazby jsou 0,2-2,5 % a jsou progresivní. 147

Švédsko má daň stanovenou na nemovitosti pro komerční či výrobní účely. Vychází se

z odhadnuté hodnoty. Pro průmyslový majetek je sazba 0,5 % a pro komerční prostory 1 %. Výdaj
je daňově uznatelný pro korporátní daň. Nemovitosti k bydlení této dani nepodléhají, ale platí se
z nich obecní poplatek. Nové budovy s bytovými prostory jsou po dobu 5 let osvobozeny. 148

Posledním evropským státem je Velká Británie, kde je sazba daně stanovena každý rok vládou
jednotlivé země. Pro rok 2018 v Anglii sazba činila 47,9 % a základ tvoří fiktivní nebo skutečná
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hodnota tržního nájemného z nemovitosti. Upravuje se každých 5 let. Jedná se o odpočitatelný
náklad. 149

Z výše uvedených států jsem zjistila možnost odpočtu této daně i z daně z osobního příjmu
(nikoli pouze korporátního, kde je tato možnost častější) jen u Dánska, Nizozemska, Španělska
a Švýcarska, tedy daňově poměrně vyspělých jurisdikcí. Naproti tomu u korporátní daně z příjmů

je odpočet možný ve většině státu, včetně naší republiky. 150 V tomto směru tedy oproti jiným
evropským státům nezaostáváme, protože všeobecný odpočet zatím běžný není. Přesto ale tento

způsob vidím jako možné řešení výše navrhovaného přesunu daňové zátěže z daně z příjmů na daň
z nemovitých věcí. V případě, že by se zvýšila daň z nemovitých věcí či se počítalo s plošnějším
zavedením vyšších koeficientů, stálo by za zvážení zavedení možnosti odpočtu této daně od daně
z osobního příjmu.
V čem jsme ale naopak mezi evropskými státy téměř jediní je základ pro výpočet daně

z nemovitých věcí. Přestože se jedná o trochu starší data, v drtivé většině evropských států se již

dlouho vychází z hodnoty nemovité věci - základ je určován tzv. ad valorem. Je několik způsobů,
jak hodnotu určit. První možností je výpočet na základě ročního příjmu z nájmu. Ne všechny
nemovité věci se však pronajímají, proto je komplikované určování hodnoty těch
nepronajímaných. Tímto způsobem se určuje základ v Belgii, Francii, Velké Británii či Itálii.
Dalším způsobem, užívaným např. na Kypru, je určení podle tržní ceny nemovité věci. Nevýhodou
je nestabilita cen staveb a neprodejnost některých nemovitých věcí na trhu. Třetím často
využívaným způsobem je určení odhadní ceny, která vychází z cenových map. Tento způsob se
užívá například v Dánsku, Finsku, Nizozemí nebo Rakousku. Problémem je nedostatečně častá
aktualizace map, a proto ceny nemusí odpovídat aktuální situaci. To lze ale řešit zpracováváním

map na úrovni obcí, protože ty mají k dispozici nejvíce informací o nemovitých věcech na jejich
území. V určité podobě jsou u nás cenové mapy využívány u zemědělských pozemků, kde jsou ve
vyhlášce Ministerstva zemědělství u jednotlivých katastrálních území uvedeny ceny zemědělských
pozemků. Pouze v pár státech se stejně jako u nás vychází ze zastaralejšího a méně administrativně
náročného způsobu určování daně, kdy se za základ považuje rozloha pozemku. Jednotkový základ
daně, jak se tento způsob označuje, využívá kromě ČR také Slovensko, Slovinsko a Polsko;
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v některých z těchto zemí je ale částečně modifikován. Nejvíce států využívá jako základ pro
výpočet daně odhadní hodnotu nemovitosti. 151

Stanovení sazby je v některých státech jen v rukou obcí. Je tomu tak např. v Bulharsku,
Německu, Nizozemí a také Polsku. Naopak žádný vliv na sazbu nemají obce na Kypru, v Lotyšsku,
Řecku nebo Švédsku. 152

Zhruba polovina evropských států spravuje tuto daň na úrovni státu (kromě nás třeba Estonsko,

Francie, Litva, Portugalsko) a polovina na obecní úrovni (Bulharsko, Dánsko, Lotyšsko, Německo,
Nizozemí).153

Ve většině států EU se jedná o místní daň a je výhradně příjmem obecních rozpočtů. Existují
ale i výjimky, kdy plyne daň částečně do regionálních (Francie, Belgie, Dánsko) nebo do státních
rozpočtů (Dánsko, Estonsko, Řecko a Švédsko). Výnosem pouze státních rozpočtů je daň
z nemovitých věcí na Kypru a v Lucembursku.154

Poslední srovnání evropských států, které bych chtěla zmínit, je podíl daně z nemovitých věcí

na hrubém domácím produktu (HDP). Data jsou za rok 2016, o rok aktuálnější mám pouze údaje

o podílu všech majetkových daní na HDP, kde jsou ale zahrnuty i ostatní majetkové daně.155
Ve srovnání si Česká republika nestojí nijak valně. Podíl daně z nemovitých věcí na našem HDP

je jeden z nejmenších - je to pouze 0,22 %. Oproti tomu v Británii, kde je podíl nejvyšší, je to

3,11 %. Tamější daň z nemovitých věcí je dokonce jediným daňovým příjmem obecních

rozpočtů.156 Druhý nejvyšší podíl na HDP má daň ve Francii, kde dosahuje 2,65 %. Například
v Itálii je podíl 1,27 %, v Nizozemí 0,94 % a ve Švédsku 0,74 %. O poznání hůře je na tom Norsko
s 0,44 %, Slovensko a Německo s 0,43 %. Rakousko je na tom stejně jako ČR a hůř je na tom už
jen Švýcarsko a Lucembursko.157
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2.4.2 Podoba daně z nemovitých věcí na Slovensku

Ze srovnání výše vyplývá, že podíl Slovenské daně z nemovitosti na jejich HDP je téměř
jednou tak velký než podíl naší daně na našem HDP. I tak je ale Slovensko mezi státy s nejnižším
podílem a rozdíl oproti Británii je stále propastný. Slovenský systém je postaven na jiném principu.
Přestože se oficiálně nazývá daň, v našem právním systému by spíše spadala pod pojem místní
poplatek.

Daň z nemovitosti je na Slovensku upravena v zákoně o miestnych daniach a miestnom

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, který je platný od roku 2004.158 Je tedy
podstatně novější než náš zákon, který je platný již od roku 1992. Slovenská daň z nemovitosti
zahrnuje daň z pozemků, daň z budov a daň ze staveb. 159 Já se budu vzhledem k tématu diplomové
práce zaměřovat na daň z pozemků, případně na všeobecné prvky společné pro všechny tři druhy
daně z nemovitosti.

Úprava poplatníka daně160 z pozemků je velmi podobná té tuzemské. Primárně je poplatníkem

daně vlastník pozemku. Rozdíl je v situaci, kdy je poplatníkem nájemce. Zatímco u nás je jím
vždy, když je evidován v katastru zjednodušeným způsobem, na Slovensku je poplatníkem pouze

u nájmů nad 5 let a je-li zapsán v katastru.161 Předmět, tedy pozemky, na něž daň z pozemků
dopadá, je vymezen také podobně jako u nás. Na rozdíl od nás však nejsou předmětem pozemky,
na kterých jsou postavené pozemní komunikace. To se nevztahuje na veřejné účelové komunikace,
celostátní železniční dráhy a regionální železniční dráhy. U nás jsou tyto druhy pozemků od daně
osvobozeny, ale předmětem jsou. Úprava se liší také tím, že jsou zde přímo vyjmenované

pozemky, které předmětem daně jsou a které ne. 162 V ČR se daň vztahuje na všechny pozemky na
našem území, vyjma těch v zákoně taxativně stanovených.

Základem daně z pozemků je výměra pozemku v m2 vynásobená hodnotou pozemku za m2.

Hodnota pozemku ovlivňuje základ daně u všech druhů pozemků, jen je hodnota stanovena různě
pro jednotlivé druhy pozemků, což je rozdíl oproti české úpravě. Například u stavebních pozemků
je hodnota pozemku stanovena v příloze 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a odvíjí se od velikosti pozemku či druhu obce

Zákon č. 582/2004, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§ 4 zákona č. 582/2004, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
160
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(krajské, okresní město).163 Základní roční sazba je stanovena jako 0,25 % a vypočítá se jako
součin základu daně a sazby. Správce daně však může všeobecně závazným nařízením sazbu daně
při dodržení stanovených limitů snížit nebo zvýšit. Zároveň je zákonem umožněno obecně
závazným nařízením sazbu stanovit rozdílně pro jednotlivé části obce a zároveň pro jednotlivé

druhy pozemku. 164 Odlišnou sazbu pro jednotlivé druhy pozemků v ČR stanovit nemůžeme a je to
jeden z bodů, který jsem zmiňovala jako možnou vhodnou změnu úpravy. Je možné pružněji
reagovat na skladbu pozemků na území dané obce. Pro lepší srovnání výše daně na Slovensku
a v ČR bych chtěla opět uvést praktický příklad.

Jako ukázku použiji slovenské krajské město Prešov, které má téměř 100 000 obyvatel,

podobně jako Hradec Králové a Olomouc, na kterých jsem ukazovala výši výsledné daně v České
republice. Ve všech třech případech se jedná o krajská města. Opět budu počítat se stavební
pozemkem o výměře 400 m2.
Prešov

Velikost stavebního pozemku 400 m2.

Základ daně v obci Prešov 53,11 EUR/ m2.165

Sazba daně je pro stavební pozemky stanovena všeobecně závazným nařízením na 0,26 %.166
Výsledná daň se spočítá jako součin výměry pozemku, základu daně a sazby daně. Daň vychází
na 55,23 EUR, v přepočtu 1 407 Kč.167

V případě Prešova je daň ve výsledku výrazně nižší než v Olomouci nebo Hradci Králové,

i když je na Slovensku dána obcím větší pravomoc a daň z nemovitých věcí se svou povahou blíží
spíše místnímu poplatku. Rozdíly napříč slovenskými obcemi ale mohou být opravdu velké. Pokud
spočítám daň pro slovenské hlavní město Bratislavu, dostaneme se na vyšší hodnotu než pro Prahu.

SCHULTZOVÁ, Anna. Daňovníctvo - daňová teorie a politika. 2. přepracované vydání. Bratislava: Iura Edition,
2009. ISBN 978-80-8078-264-1; str. 102-103
164
§ 8 zákona č. 582/2004, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
165
Příloha č. 2 zákona č. 582/2004, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
166
Nařízení č. 12/2005, všeobecne záväzne nariadenie mesta Prešov o miestnych daniach [online]. Citováno
5.11.2019. Dostupné z: https://www.presov.sk/download_file_f.php?id=731275
167
1 EUR = 25,48 Kč, kurz eura k 8. 11. 2019. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzydevizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/
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Bratislava obecně závazným nařízením využila možnost zvýšení jak sazby, tak hodnoty
pozemku. 168
Bratislava

Velikost stavebního pozemku 400 m2.

Základ daně v Bratislavě 179,22 EUR/m2.

Sazba daně pro 2. pásmo (Nové Město) 1,15 %.169

Výsledná daň je 948 EUR, tedy v přepočtu 24 157 Kč. 170
Pro názornost v Praze, kde je obecní koeficient 5 a místní koeficient nově 2 (popsáno výše) by

výsledná daň u stejně velkého pozemku vyšla při sazbě 2 Kč/ m2 na 8 000 Kč. Na příkladu dvou
hlavních měst je už rozhodně vidět pravomoc, kterou mají slovenské obce oproti těm českým. Na

příkladu Prešova vidíme, že ne všechny obce se rozhodnou potenciálu využít, ale žádané lokality
jako je například centrum hlavního města mohou na dani vybírat opravdu výrazně více, než je
tomu u nás. Na Slovensku je tedy umožněno obcím mnohem lépe reagovat na aktuální potřeby
dané obce a také například na ekonomickou situaci obyvatel obce. Domnívám se, že Prešov patří
mezi chudší slovenská města, a proto nevybírá tak vysokou daň. Oproti tomu v Bratislavě, hlavním
městě, je bezpochyby vyšší životní úroveň obyvatel a ti tak platit vyšší daň. Navíc dostupnost

bydlení ve velkých městech, kde jsou lepší pracovní možnosti, je čím dál horší a zavedení vyšší
daně může některé lidi přimět k výběru bydlení ve vzdálenějších lokalitách a to bude alespoň
trochu napomáhat rovnoměrnému rozmístění obyvatel.

168

§7 odst. 7 zákona č. 582/2004, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
169
BRATISLAVA, 2019. Sadzby dane z nehnuteĺností. Citováno 10. 11. 2019. Dostupné z:
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Stránky/Chcem%20vediet/sadzby%20dane%20
2017-2019.pdf
170
1 EUR = 25,48 Kč, kurz eura k 8.11.2019. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzydevizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/
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3 Daň z nabytí nemovitých věcí

3.1 Pojem daně z nabytí nemovitých věcí
Daň z nabytí nemovitých věcí se řadí mezi majetkové daně přímé. Je upravena zákonným

opatřením Senátu č. 340/2013, jež je účinné od 1. ledna 2014. Institutem daně z nabytí nemovitých
věcí byla nahrazena předchozí daň z převodu nemovitostí, která byla zavedena v roce 1993.171

Nemovitá věc je zdaňována (až na výjimky předvídané zákonným opatřením v § 2 odst. 3 a § 3)
při úplatném přechodu vlastnického práva k nemovité věci, nikoli pravidelně, jako je tomu u daně
z nemovitých věcí. Dochází k nabytí nemovité věci, zpravidla i změně vlastníka a v důsledku toho

vzniká povinnost platit daň. Jsou zde však výjimky, které rozvedu v podkapitole osvobození, kdy
ke zdanění nedojde, přestože došlo k převodu. Vzhledem k tomu, že je zdaňován úplatný převod,
daň se netýká darování a dědění. Na rozdíl od původní daně z převodu nemovitostí nemusí dojít
vždy k převodu, předmětem může být i originární nabytí vlastnického práva. Například u práva
stavby se jedná o nově vzniklé právo ve vlastnictví stavebníka. Dojde tedy pouze k nabytí, nikoli
převodu.172 I když z názvu zákonného opatření vyplývá, že se jedná o daň z nabytí, tedy by se

předpokládalo, že daň bude platit vždy kupující, do roku 2016 tomu tak vždy nebylo. 173 Primárním
poplatníkem daně byl u kupní či směnné smlouvy převodce a účastníkům byla pouze dána možnost
si sjednat, že poplatníkem bude nabyvatel. V ostatních případech byl poplatníkem výlučně

nabyvatel. 174 Nadále byl zachován i institut ručení nabyvatele za to, že převodce daň odvede.175

K zásadní změně a sjednocení poplatníka došlo až s účinností novely zákonného opatření
1. listopadu 2016. Od této doby může být poplatníkem pouze nabyvatel a nelze sjednat jinak. 176

171

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.
SKÁLA, Milan. Zvláštnosti zdaňování nemovitých věcí. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-8208.; str. 165
173
SRB, Pavel. Vývoj daně z nabytí nemovitých věcí a očekávané změny [online]. Epravo.cz. Vydáno 12.8.2016
[citováno 12.6.2019]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/vyvoj-dane-z-nabyti-nemovitych-veci-aocekavane-zmeny-102192.html
174
§ 1 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění od 1.1.2014 do
31.10.2016.
175
§ 41 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění od 1.1.2014 do
31.10.2016.
176
§ 1 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších
předpisů.
172
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3.1.1 Předmět, subjekt, osvobození, základ daně, sazba daně, splatnost daně

Předmětem daně je obecně úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Jedná se
zejména o nabytí nemovité věci za peníze, nikoli o bezúplatné způsoby převodu vlastnického

práva jako je darování (vyjma vzájemného darování, které se považuje za koupi nebo směnu177)
nebo dědění. Může se však jednat i o směnu - přijetí nepeněžitého plnění jako odměny za převod
vlastnického práva.178 Hodnota nepeněžitého plnění je určena podle zákona o oceňování majetku

a jestliže takto určit nejde, je touto hodnotou zjištěná cena věci, snížená o úplatu, jejíž hodnotu
určit lze.179 Nemovitou věcí se pro účely této daně rozumí pozemek, stavba nebo jednotka
na území ČR a právo stavby k pozemku, který se nachází na území ČR, nebo spoluvlastnický podíl

na těchto nemovitých věcech. V případě nabytí vlastnického práva k inženýrské síti nebo podílu
na ní je předmětem daně pouze úplatné nabytí vlastnického práva k budově, jež je částí této sítě

a nachází se na území České republiky. Pro účely této daně se pak budova považuje za nemovitou
věc. Dále je předmětem též nabytí vlastnického práva k výše uvedeným nemovitým věcem, jestliže
bylo nabyto na základě zajišťovacího převodu práva či úplatného postoupení pohledávky zajištěné

zajišťovacím převodem práva. 180 V zákonném opatření je přímo vymezeno nabytí vlastnického
práva, za něž se považuje také vyčlenění nebo nabytí nemovité věci do svěřenského fondu a nabytí
stavby, jež se stane součástí pozemku a která byla buď samostatnou nemovitou věcí nebo součástí
práva stavby nebo byla neoprávněně zřízena na tomto pozemku. Prodloužení doby, na kterou je

zřízeno právo stavby, je také považováno za nabytí vlastnického práva.181 Daň z nabytí nemovitých
věcí se nevztahuje na nabytí vlastnického práva prováděním pozemkových úprav, přeměnami
právnických osob (kromě převodu jmění na společníka) nebo pokud je poskytnuté jako náhrada

při vyvlastnění. 182 Pozemkovými úpravami se rozumí změny v uspořádání pozemků v určitém
území s cílem vytvořit půdně ucelené hospodářské jednotky. 183 V případě skutečností, které nejsou
kvůli právním vadám považovány za platné nabytí vlastnického práva (právní jednání bylo

177

PELC, Vladimír. Daň z nabytí nemovitých věcí: praktická příručka. 2. aktualizované vydání podle stavu k
1.11.2016. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-190-8; str. 36
178
Tamtéž, str. 34.
179
§ 4 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.
180
§ 2 odst. 1, odst. 2 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění
pozdějších předpisů.
181
§ 3 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.
182
§ 5 tamtéž.
183
PELC, Vladimír. Daň z nabytí nemovitých věcí: praktická příručka. 2. aktualizované vydání podle stavu k
1.11.2016. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-190-8; str. 35
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zdánlivé, neplatné) a takových nabytí, jejichž právní účinky později zaniknou (bylo zrušeno
splněním rozvazovací podmínky), je zákonem stanoveno, že i přesto zakládají daňovou
povinnost.184

Subjektem daně je její poplatník. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je
povinna platit do veřejného rozpočtu příslušnou daň. Ten, jehož příjmy, majetek nebo úkony jsou
dani přímo podrobeny. V tomto případě je tedy poplatníkem vlastník nemovitosti. Od účinnosti
novely zákonného opatření Senátu, o které jsem psala výše, může být poplatníkem pouze nabyvatel
vlastnického práva k nemovité věci. Není tedy ani možné, aby se převodce a nabyvatel ve smlouvě

dohodli, že bude daň platit převodce. Tato smlouva by byla vůči správci daně neúčinná. 185 Pokud
se jedná o nabytí vlastnického práva k nemovité věci do podílového fondu, svěřenského fondu či
fondu obhospodařovaného penzijní společností, na fondy se hledí jako na jediné nabyvatele
vlastnického práva.186

Fakultativním daňovým prvkem je osvobození a znamená to, že daňový subjekt je od daně
osvobozen zcela, ve vztahu k určité nemovité věci daň vůbec neodvádí. Rozdělujeme věcné

osvobození ve veřejnoprávní oblasti, u nových staveb, u jednotek a ostatní věcná osvobození. 187
Ve veřejnoprávní oblasti jsou osvobozeny zejména nemovité věci nabyté členským státem EU,
jiným státem, pokud je u nich zaručena vzájemnost, či územním samosprávných celkem nebo
dobrovolným svazkem obcí. Dále jsou osvobozena nabytí právnickou osobou nabývá-li vlastnické
právo k nemovité věci z majetku členského státu EU, státu zachovávajícího vzájemnost nebo

územního samosprávného celku a tyto jsou zřizovatelem této právnické osoby či jediným členem
této PO. Osvobozeny jsou ale pouze v případě, že se nejedná o veřejnou podporu neslučitelnou
s vnitřním trhem podle předpisu EU. Další osvobozenou kategorií jsou nové stavby. Osvobozeno

je první úplatné nabytí pozemku nebo práva stavby, jejichž součástí je dokončená nebo užívaná
stavba rodinného domu, sama dokončená nebo užívaná stavba rodinného domu a dokončená nebo
užívaná jednotka v bytovém domě, která nezahrnuje jiný nebytový prostor než v zákonně uvedený

(garáž, sklep) a splňuje-li některé další podmínky. Osvobození je zde omezeno lhůtou 5 let od
dokončení nebo započetí užívání, podle toho, co nastane dříve. Od daně je osvobozeno také nabytí
práva k jednotce, jestliže zahrnuje družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor (v druhém

PELC, Vladimír. Daň z nabytí nemovitých věcí: praktická příručka. 2. aktualizované vydání podle stavu k
1.11.2016. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-190-8; str. 36
185
Tamtéž, str. 33
186
§ 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.
187
PELC, Vladimír. Daň z nabytí nemovitých věcí: praktická příručka. 2. aktualizované vydání podle stavu k
1.11.2016. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-190-8; str. 37
184
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jmenovaném se musí jednat o garáž, sklep nebo komoru a nesmí zahrnovat jiný nebytový prostor).
Podmínkou je, že nabyvatelem musí být fyzická osoba, jež je nájemcem. Osvobození se týká

i jednotky nezahrnující jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru, pokud je ve
vlastnictví právnické osoby, která vznikla proto, aby se mohla stát vlastníkem domu s jednotkami
nebo fyzické osoby, která nabývá vlastnické právo k jednotce a je buď nájemce, člen této právnické

osoby nebo se podílela ona či její právní předchůdce svým plněním na pořízení domu s jednotkami.
V případě společného jmění manželů stačí, aby nárok na osvobození splnil jeden z manželů. Do
ostatních věcných osvobození spadá v určitých případech nabytí vlastnického práva při
reorganizaci v rámci insolvenčního řízení a nabytí nemovité věci při finančním leasingu. 188

Základ daně, tedy částka, z níž se daň vypočítává, se stanoví jako nabývací hodnota snížená

o uznatelný výdaj. 189 Uznatelným výdajem je odměna či úhrada nákladů znalci za znalecký
posudek, pokud musí poplatník ke stanovení daně tento posudek předložit.190 Nabývací hodnotu
je možné stanovit čtyřmi způsoby. Buď je jí sjednaná cena, srovnávací daňová hodnota, zjištěná

cena nebo zvláštní cena.191 Zde existují různé zákonitosti pro to, jak bude nabývací hodnota
primárně určena. První možností je sjednaná cena. Ta bude nabývací hodnotou v případě, že je
vyšší nebo se rovná srovnávací daňové hodnotě anebo jestliže je stanoveno její výlučné použití

v zákonném opatření Senátu. Sjednaná cena je úplatou za nabytí vlastnického práva k nemovité
věci také tehdy, pokud dojde ke směně. K hodnotě pozbývané nemovité věci se při směně

nepřihlíží v případě, že nabytí vlastnického práva k ní je předmětem daně z nabytí nemovitých

věcí a nejedná se o případ výlučného použití sjednané ceny. 192 Výlučně sjednaná cena se použije
v případech, kdy je nemovitá věc nabývána z majetku nebo do majetku územně samosprávného
celku či dobrovolného svazku obcí nebo je-li nabytí sjednáno ve smlouvě o výstavbě za účelem
vzniku nové jednotky nebo změny dosavadní. 193 Dalším typem je srovnávací daňová hodnota. Ta
bude nabývací hodnotou, je-li vyšší než sjednaná cena. Jde o částku odpovídající 75 % směrné
hodnoty nebo alternativně zjištěné ceny. Při směně je rovna 100 % směrné hodnoty nebo zjištěné

§ 7 - § 9 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.
§ 10 tamtéž.
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PELC, Vladimír. Daň z nabytí nemovitých věcí: praktická příručka. 2. aktualizované vydání podle stavu
k 1.11.2016. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-190-8; str. 38
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§ 11 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.
192
§ 12 odst. 1, § 13 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších
předpisů.
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PELC, Vladimír. Daň z nabytí nemovitých věcí: praktická příručka. 2. aktualizované vydání podle stavu
k 1.11.2016. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-190-8; str. 39
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ceny. Poplatník si z těchto dvou možností může zvolit, proto zpravidla volí nižší z nich. Zjištěná

cena se pro určení použije vždy, když poplatník neposkytne nutné údaje o nemovité věci nebo

není-li možné určit směrnou hodnotu.194 Nabývací hodnotou bude přímo zjištěná cena, pokud jí
nejsou dvě předchozí nebo pokud tak stanoví zákonné opatření Senátu výslovně. Tomu tak je
v případě nabytí na základě finančního leasingu, zajišťovacího převodu práva, nabytí obchodního

závodu nebo pokud je současně s nemovitou věcí nabýván další majetek a sjednanou cenu
nemovité věci není pro tyto účely možné stanovit. Jedná se o cenu zjištěnou podle zákona
o oceňování majetku.195 Zvláštním případem je zvláštní cena. Ta je nabývací cenou vždy,

můžeme-li jí určit, má tedy absolutní přednost.196 Zvláštní cena se určuje v následujících
případech. Při vydražení a předražku je jí cena dosažená při výkonu rozhodnutí/exekuci prodejem
nemovité věci podle OSŘ, exekučního řádu nebo daňového řádu a také při prodeji nemovité věci
ve veřejné dražbě. U obchodních korporací jde o cenu nemovité věci uvedenou ve společenské
smlouvě při vkladu do osobní společnosti nebo třeba cenu určenou znalcem při ocenění
nepeněžitého vkladu do družstva nebo kapitálové společnosti. Zvláštní cena je i cena dosažená při

prodeji nemovitosti v souvislosti s nařízenou likvidací pozůstalosti. V zákonném opatření jsou

ještě další případy, kdy je nabývací hodnotou zvláštní cena. 197 Vrátím-li se k určování nabývací
hodnoty pomocí srovnávací daňové hodnoty, zbývá mezi pojmy ještě vysvětlit určování směrné

hodnoty. Při určování směrné hodnoty se vychází z cen nemovitých věcí v místě dané nemovité
věci, ve srovnatelném časovém období a zohledňuje se zejména její druh, poloha, stáří, stav či

účel. Jinak je tomu u zemědělských a lesních pozemků. U zemědělských pozemků se vychází
z ceny určené podle bonitovaných půdně ekologických jednotek, které jsem zmiňovala výše

u katastru nemovitých věcí. U lesních pak ze základní ceny určené podle souborů lesních typů.
Oba typy pozemků nesmí být zastavěny, tvořit funkční celek se stavbou nebo jednotkou, být podle
územního nebo regulačního plánu předpokládány k jinému využití či zde nesmí být rozhodnutí
nebo souhlas podle stavebního zákona, jímž by byly určeny k zastavění. Výlučně se směrná
hodnota určuje u pozemků, jejichž součástí je stavba rodinného domu, pro rodinnou rekreaci nebo

garáž, dále přímo u těchto, nejsou-li součástí pozemku ani práva stavby, u jednotek, pokud

194
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nezahrnují jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru a některých dalších. Pokud existuje
nesoulad mezi druhem pozemku v katastru a skutečným stavem, rozhodující je skutečný stav. 198

Sazba daně je 4 % a vypočítává se z daňového základu, který se zaokrouhluje na celé stokoruny

nahoru. Se změnou výše základu se procento nemění, jedná se tedy o daň lineární. Placení daně je
omezeno limitem. Pokud výsledná daň činí méně než 200 Kč, neplatí se.199

Tato daň plyne na rozdíl od daně z nemovitých věcí do státního rozpočtu. Správu daně
vykonává správce, jež má územní působnost v obvodu, v němž se příslušná nemovitá věc či

pozemek s právem stavby nachází. Pokud je nemovitá věc evidovaná v katastru nemovitých věcí,
pak musí podat poplatník daňové přiznání do konce třetího kalendářního měsíce po měsíci, v němž
byl proveden vklad. U neevidované nemovité věci je povinnost podat daňové přiznání do konce
třetího měsíce po konci měsíce, v němž bylo nabyto vlastnické právo. Daňové přiznání se

nepodává, pokud je poplatník podle zákona od daně osvobozen, např. členský stát EU.200
Povinností poplatníka je vyčíslit zálohu v daňovém přiznání a uvést všechny potřebné údaje pro
určení směrné hodnoty. Nevyčísluje však v přiznání daň z nabytí nemovitých věcí. 201
3.2 Srovnání s předchozí úpravou a navrhované změny
Důvody vedoucí ke změně daně z převodu nemovitosti na daň z nabytí nemovitých věcí jsou

shrnuty v důvodové zprávě k zákonnému opatření o dani z nabytí nemovitých věcí. Nejzásadnější
změna nové úpravy se týkala sazby daně, která se zvýšila o jeden procentní bod na 4 % a úpravy
poplatníka daně při převodu nemovitých věcí. V zákonném opatření z roku 2013 byla zakotvena
možnost volby, zda bude poplatníkem převodce, nebo se strany dohodnou na tom, že jím bude
nabyvatel. Podle důvodové zprávy měla tato změna přinést nabyvatelům větší jistotu, že bude daň

opravdu zaplacena, jestliže se dohodnou na tom, že budou poplatníky oni. 202 Podle předchozí
úpravy ručili za převodcovo případné neodvedení daně a mohlo se tedy stát, že daň v konečném
výsledku stejně zaplatili. Nevýhodou bylo, že s placením daně nemohli dopředu počítat, například
si sjednat s převodcem cenu nižší o částku pokrývající zaplacení daně. Ručitelství pro ně tedy bylo
198
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značně nevýhodné.203 Nicméně ze strany kupujících se změna s pozitivními ohlasy nesetkala,
protože prodávající po přenesení povinnosti výslednou cenu nemovité věci o částku odpovídající
dani (kterou prodávající při využití nové možnosti nemuseli hradit) nesnížili. 204 Došlo tak pouze
ke zvýšení celkových nákladů pro kupujícího. Tato změna v úpravě daně z převodu nemovitých
věcí týkající se možnosti dohody o poplatníkovi vycházela také ze skutečnosti, že ve většině
evropských zemí byl již jako poplatník zakotven nabyvatel. Úplná změna v pojetí poplatníka však
nastala až s významnou novelou z roku 2016, kdy se poplatníkem daně stal výhradně kupující,
tedy nabyvatel.205

V nedávné době bylo možné zaznamenat hned několik návrhů na novelizaci současné úpravy.

Nejaktuálnějším počinem je návrh Senátu ČR z 3. května 2019, kdy se senátoři pokusili prosadit
úplné zrušení daně z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím vložení pozměňovacího návrhu do
poslanecké novely zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí týkající se rozšíření

osvobození od daně.206 V Senátu hlasovalo pro zrušení daně z nabytí nemovitých věcí 49 z 61
přítomných senátorů.207 Hlavním argumentem pro zrušení je dlouhodobě zmiňovaná nemorálnost

vyplývající z dvojího zdanění. Ve většině případů se nemovitá věc pořizuje za peníze, které byly
již jednou zdaněny daní z příjmů. Je tedy zastáván názor, že stát nemá legitimní právo daň od

kupujících vybírat.208 Koncem září byl však Senát v Poslanecké sněmovně přehlasován
a sněmovna setrvala na původním návrhu, který rozšiřuje osvobození prvního úplatného převodu

nemovité věci i na převod jednotky v rodinném domě. Pro přijetí novely ve znění postoupeném

Senátem bylo 66 poslanců z 82 potřebných.209 Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí navrhovala
Důvodová zpráva k návrhu zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí z 24.1.2013. [Citováno
3.11.2019]
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politická strana ODS již minulý rok, ale návrh byl také odmítnut. Problematickým byl podle
některých hodně zjednodušený návrh na zrušení daně, když by bylo třeba případné návrhy na
zrušení spojit s rozsáhlejší reformou. Nelze přistoupit k úplnému zrušení daně a nezamyslet se nad

nahrazením značných příjmů, o které by takto státní rozpočet přišel. V minulém roce byl příjem
daně z nabytí nemovitých věcí 13,5 mld. Kč. Tyto prostředky by však bylo možné nahradit

například zrušením některých státních zvýhodnění na podporu vlastního bydlení. 210 Jak jsem
předestřela u daně z nemovitých věcí, stát přispívá na stavební spoření a také umožňuje těm, jež
si vezmou na pořízení nemovité věci k bydlení hypoteční úvěr či úvěr ze stavebního spoření,

odpočet od základu daně z příjmů ve výši úroků zaplacených z úvěru. Ustanovení zákona
o odpočtu se vztahuje i na pozemky za předpokladu, že na nich bude do 4 let zahájena výstavba

nemovité věci sloužící k bydlení. 211 Pokud spočítáme úsporu na dani z příjmů při využití odpočtu,
můžeme se dostat dokonce na vyšší částku, než odvede daný člověk na dani z nabytí nemovitých
věcí. V případě hypotečního úvěru ve výši 4 mil Kč a současné průměrné hypoteční úrokové sazbě

2,36 %212 může člověk zaplatit při době splácení 25 let o 1 323 200 Kč na úrocích více213. Tuto
částku si může postupně odečíst ze základu daně (každý rok si může odečíst částku odpovídající

zaplaceným úrokům za daný rok). Pokud z této částky spočítáme 15% daň, tedy daň, která by při
neexistenci odpočtu byla odvedena státu, dostaneme úsporu na dani z příjmů ve výši 198 480 Kč.

Daň z nabytí nemovitých věcí bude při koupi nemovité věci v hodnotě 4 800 000 (počítám
s částkou o 20 % vyšší, protože v případě žádosti o hypoteční úvěr by měli mít žadatelé k dispozici

alespoň 20 % vlastních prostředků) 192 000 Kč. Jak je vidět, částky jsou téměř totožné. Záleží
však na výši úrokové sazby, která se neustále proměňuje a je samozřejmě rozdílná u jednotlivých
bank (já vycházela z průměrné sazby) a době splácení úvěru. Úspora na dani z příjmů může být

při vyšší úrokové sazbě a stejné době splácení dokonce vyšší. Je zde tedy prostor pro úvahy
o změně zákonné úpravy. V případě, že by byla zrušena možnost odpočtu hypotečních úroků od
základu daně, část příjmů z daně z nabytí nemovitých věcí by bylo možné pokrýt vyššími příjmy
z daně z příjmů a minimálně daň z nabytí nemovitých věcí dopadající na nemovité věci sloužící

210
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k bydlení by pak mohla mít dokonce nulovou sazbu, tak jako je tomu v některých evropských
státech (např. Velké Británii, viz kapitola srovnávající úpravy daně z nabytí nemovitých věcí
v jiných státech EU). Nemyslím si, že by bylo vhodné daň z nabytí nemovitých věcí úplně zrušit,

protože odpočet se vztahuje na nemovité věci k bydlení a výhodnější sazba by se pak také měla

vztahovat pouze na nemovité věci k bydlení, aby byla zachována hlavní myšlenka, tedy podpora
vlastního bydlení ze strany státu. Dostupnější vlastní bydlení je dle mého názoru v dnešní době
klíčovým tématem a daň z nabytí nemovitých věcí může být často rozhodující překážkou při jeho

pořizování. Pro mladé lidi či rodiny s dětmi jsou 4 %, která musí uspořit navíc k pořizovací ceně
často zásadní, proto by bylo vhodné zavést sníženou či nulovou sazbu pro nemovité věci určené
k bydlení, aby se pořízení vlastního bydlení stalo dostupnějším.

Jak zmiňuji výše, návrh novely týkající se rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých

věcí schvalovacím procesem úspěšně prošel a od 1. listopadu se stala novela účinnou. Změna se
týká dlouho řešeného problému souvisejícího s nejednotnou úpravou osvobození prvního převodu

jednotek, kdy zákon osvobození explicitně upravoval pouze pro bytové jednotky v bytových
domech, ale osvobození se nevztahovalo na první převody bytových jednotek v rodinných
domech. 214 Došlo tak po mnoha letech ke zrovnoprávnění postavení bytových jednotek.

Předpokládá se, že vzhledem k osvobození prvního úplatného převodu jednotek v bytových
domech, nebylo záměrem zákonodárce jednotky v rodinných domech z osvobození úmyslně
vynechat, nýbrž se s velkou pravděpodobností mohlo jednat o opomenutí. Nicméně chybějící
úprava způsobovala značné problémy a nevoli dotčených poplatníků. Dokonce se v průběhu let
stávalo, že kvůli nejasnému záměru zákonodárce někteří správci daně poplatníkům placení daně
z nemovitých věcí při prvním převodu jednotky v rodinném domě promíjeli. Jiní naopak striktně

vycházeli ze znění zákona a odvedení daně vyžadovali. Vzhledem k této nejednotnosti byl v roce
2017 vydán pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen GFŘ), který k této situaci
přistupoval restriktivně a potvrzoval povinnost daň odvádět. Finanční úřady dokonce začaly zpětně

doměřovat daň těm, po kterých nebyla požadována, ačkoli podle výkladu GFŘ měla být.215 Na
základě toho se rozběhlo i několik soudních sporů. Zatím není ale jasný postoj soudů a jejich

BUREŠ, Martin. Nejen mladé rodiny už konečně nemusí platit daň z nabytí nemovitých věcí také u jednotek v
rodinných domech [online]. Vydáno 3.10.2019 [citováno 20.10.2019]. Dostupné z:
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závěry k této problematice a není tedy k dispozici významná judikatura, která by se dala použít
jako základ pro budoucí výklad. Není ani jasné, jak se soudy postaví k nevyřešeným případům,

když se stala účinná novela a dá se předpokládat, že záměrem zákonodárce nebylo ani v minulosti
osvobození při převodu jednotek v rodinných domech úmyslně opomenout, spíše nebyl prodej

jednotek v rodinných domech tak častý, aby ho zakotvili. 216 Já sama vnímám novelizaci zákona
jako pozitivním krok, jelikož nevidím důvod, proč by neměly platit stejné podmínky jak při
převodu jednotky v rodinném domě, tak jednotky v bytovém domě. Přičemž se ztotožňuji

s argumenty, které poukazovaly na to, že často by jediný rozdíl spočíval pouze v tom, jaký má
stavba, v níž se jednotka nachází, administrativní statut.217

Zásadní návrh na změnu daně z nabytí nemovitých věcí prosazuje také pirátská strana. Již

nějakou dobu usiluje o snížení daně z nabytí nemovitých věcí ze 4 % na 2 % u staveb k vlastnímu
bydlení při splnění dalších podmínek. Tento návrh se také pokusila vložit do nedávné poslanecké
novely tykající se osvobození převodu bytových jednotek v rodinných domech. Stejně tak jako

senátorský návrh byl ale neúspěšný. 218 Totožný návrh Piráti prosazovali již před rokem, kdy sice
našli mezi poslanci podporu (zejména z ODS), ale nestačilo to na jeho přijetí. Snížením daně
zamýšleli vyvážit přísnější podmínky pro hypoteční úvěry, které postupně zavádí ČNB. Aby
člověk dosáhl na hypotéku, měl by mít k dispozici 20 % vlastních prostředků a od října 2018 také
nesmí měsíční splátka přesáhnout 45 % měsíčních příjmů a celková půjčka by neměla přesáhnout

9-ti násobek čistého ročního příjmu.219 Strana se tedy snaží touto změnou zvýšit dostupnost
vlastního bydlení, kdy na hypotéku již dosáhne menší počet lidí. Snížená sazba daně z nabytí
nemovitých věcí by se aplikovala pouze za podmínky, že by daná osoba nevlastnila alespoň z 50 %
jinou nemovitou věc a zároveň by byla starší 18 let. Nižší sazbu by bylo možno aplikovat na

hodnotu nemovité věci do 4 mil Kč, nad 4 miliony by se již uplatnila klasická 4 % sazba. V případě
páru by mohla být 2 % sazba uplatněna až do dvojnásobné hodnoty, tím se snaží Pirátská strana

vyjádřit podporu rodinného soužití. Uvažovali dokonce i o možnosti nulové sazby pro hodnotu
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nemovité věci do 2 mil Kč.220 Zpřísnit podmínky chtěli naopak pro právnické osoby. Nyní se

osvobození při prvním nabytí nemovité věci k bydlení vztahuje i na nabytí právnickou osobou.
Toto osvobození chtějí Piráti zrušit, čímž by se určitým způsobem vyrovnala ztráta na výnosu daně
z nemovitých věcí vyplývající ze snížení sazby daně pro výše specifikované případy nabytí
nemovité věci. Při současném osvobození nabytí novostaveb i pro právnické osoby dochází velmi
často k případům, kdy právnické osoby vznikají pouze za účelem vlastnění jedné nemovité věci.
Nabytou novostavbu následně převedou tak, že není prodávána nemovitá věc, ale je převáděn podíl
v dané společnosti.221 Tímto se vyhne zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí i kupující. Na
těchto převodech stát tratí velké příjmy z daně z nabytí. Detailněji budu tuto situaci rozebírat v
samostatné kapitole.

Výnos daně z nabytí nemovitých věcí byl v roce 2018 zhruba 13, 5 mld. Kč. 222 Výnos z ní byl

o něco málo větší, než z daně z nemovitých věcí. Druhá jmenovaná ovšem plyne v celé své výši
do obecních rozpočtů. Daň z nabytí nemovitých věcí je naopak příjmem státního rozpočtu, kde se

jedná o jednu z nejmenších položek příjmu státního rozpočtu. Na druhou stranu se ale stále jedná
o nezanedbatelný příjem, který by v případě zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bylo třeba

nějakým způsobem nahradit. Ztotožňuji se s názory předkladatelů návrhu na snížení sazby daně,
protože mi v současné době přijde lepší řešení daň diverzifikovat než úplně zrušit. Zavedení
snížené sazby aplikovatelné při splnění stanovených podmínek pro nemovitosti k bydlení vidím

jako správný krok i vzhledem k evropskému kontextu - úpravám v jiných evropských státech, kdy
ve velké části z nich jsou sazby rozdílné právě pro nemovité věci sloužící k bydlení a nemovité
věci ostatní. Přehled úprav ve vybraných státech poskytnu níže. Podle Pirátské strany by jejich
návrh na snížení sazby daně pro určité převody nemovitých věcí snížil výnos z této daně asi
o 2 mld. Kč.223 Ztrátu tohoto příjmu by měl bez problému nahradit příjem získaný z titulu zpřísnění
úpravy ve vztahu k právnickým osobám. V případě úplného zrušení by bylo nutné se nejdříve
MARTÍNEK, Tomáš. Piráti chtějí snížit daň z nabytí nemovitých věcí pro vlastní bydlení až na nula procent
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statistiky - Údaje z výběru daní. Citováno 14.7.2019. Dostupné z: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/analyzy-astatistiky/udaje-z-vyberu-dani
223
MĚŠEC.cz. Nižší daň z nabytí nemovitých věcí? Návrh Pirátů má mezi poslanci podporu [online]. Vydáno
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zamyslet nad možnostmi, jak nahradit chybějící příjem z daně z nabytí nemovitých věcí, třeba
řešením, které jsem již navrhovala v souvislosti s odpočty hypotečních úroků, a hlavně bych se
obávala možného negativní vlivu na trh s nemovitostmi. V dlouhodobém horizontu by se podle
některých názorů nemuselo docílit dostupnějšího bydlení, ale naopak by se ceny nemovitých věcí
mohly pro běžné lidi zvýšit, protože by mohlo docházet ke spekulativním nákupům nemovitých

věcí. 224 Přikláněla bych se tedy ke snížení sazby daně pro nemovité věci určené k bydlení
za předpokladu, že se jedná o nabytí první nemovité věci. Dostalo by se tak podpory vlastního

bydlení a zároveň by se zachoval určitý výnos z daně. Zároveň by podle mě ale bylo výhodné
zajistit vyšší výnos z daně z nabytí nemovitých věcí v případě převodů mezi právnickými osobami.

Dochází zde k velkým únikům, pravděpodobně mnohem zásadnějším, než je většina současného
výnosu z daně z nabytí nemovitých věcí. Pokud by se dokázalo zabránit únikům na dani ve výši
desítek až stovek milionů z převodů probíhajících mezi právnickými osobami, nebyl by problém
snížit sazbu pro běžné lidi a udělat tak vlastní bydlení dostupnější a zároveň i umožnit například
větší mobilitu pracovní síly za prací.
3.3 Srovnání úprav daně z nabytí nemovitých věcí ve vybraných státech EU
V této kapitole bych se chtěla stručně věnovat úpravě daně z nabytí či převodu nemovitých
věcí ve vybraných státech EU a zejména odlišit ty státy, kde se daň z převodu nemovité věci odvádí
a ty, kde nikoli.
Belgie

Kupující odvádí při převodu nemovité věci 12,5 % registrační poplatek (ve Vlámském regionu

je to 10 %), který se vypočítává ze smluvní ceny nebo tržní hodnoty. 225 V případě menších domů
pro fyzické osoby to může být jen 5-6 % z kupní ceny. Ve Vlámsku je 0 % poplatek pro nemovité

věci do hodnoty 15 000 EUR v případě, že nemovitá věc slouží fyzické osobě k vlastnímu bydlení
a v Bruselu je 0 % poplatek dokonce až do hodnoty 175 000 EUR.226
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Dánsko

Při registraci převodu nemovité věci se platí kolkovné ve výši 0,6 %.227 Vychází se z prodejní

ceny nebo veřejného ocenění, podle toho, která hodnota je vyšší. 228 Dále se v Dánsku platí
registrační poplatek ve výši 1 660 DKK. 229230 Klasickou daň z převodu nemovité věci ale
nemají. 231
Finsko

Má zavedenou 4 % daň z nabytí majetku a vychází se z prodejní ceny. 232 Pokud se však jedná

o převod rezidentského bydlení nebo podílů v nemovitostních společnostech, aplikuje se 2 % daň.
Lidé ve věku mezi 18-39 lety, kteří si kupují nemovitou věc k vlastnímu bydlení a mají zde trvalé

bydliště jsou od daně osvobozeni. 233 Ve finské úpravě daně z nabytí nemovitých věcí je vidět
výrazná podpora vlastního bydlení a to zejména u lidí ve věku, kdy si zakládají vlastní rodinu, to
znamená, že se do úpravy promítá i podpora rodinného života.
Francie

Všeobecně je prodej majetku předmětem buď daně z převodu nemovité věci nebo daně

z přidané hodnoty. Převod nemovitostí postavených před více než 5 lety od prodeje podléhá dani

z převodu nemovitých věcí a sazba se pohybuje zhruba mezi 5-6 % z prodejní ceny v závislosti na

umístění nemovité věci. Nemovité věci ne starší než 5 let jsou předmětem daně z přidané hodnoty
ve výši 20 %. Ve Francii je možné aplikovat sazbu sníženou o 0,715 % v případě, že nemovitou
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věc prodává profesionál v oblasti nákupu a prodeje nemovitých věcí. Podmínkou je, že danou
nemovitou věc prodá do 5 let od nabytí. 234
Chorvatsko

V letošním roce snížilo daň z převodu nemovitých věcí na 3 % z původních 4 %.235 Před 5 lety

došlo ke snížení této daně dokonce z 5 %.236
Litva

Daň z převodu nemovitých věcí se neodvádí. 237

Maďarsko

Má dvě sazby daně z převodu nemovitých věcí. 4 % sazba daně dopadá na nemovité věci

s hodnotou do 1 bilionu HUF. 238 Pokud hodnota nemovité věci převýší tuto hranici, uplatní se
snížená sazba 2 %. Výsledná daň nesmí přesáhnout 200 mil HUF (asi 15,2 mil) za jednu
nemovitou věc.239
Německo

Uplatňuje sazbu daně mezi 3,5-6,5 % v závislosti na tom, v jaké spolkové zemi se daná

nemovitá věc nachází. 240
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Nizozemsko

Má zavedenou dokonce 6 % daň z převodu nemovitých věcí, ale na nemovité věci sloužící

k bydlení se vztahuje sazba 2 %.241 6 % sazba se tedy uplatňuje především při převodu nemovitých
věcí sloužících k podnikání. Ministerstvo financí se chystá sazbu pro nemovité věci, které neslouží
k bydlení, zvednout z 6 na 7 %.242
Norsko

Při převodu nemovité věci se platí kolkovné ve výši 2,5 %.243

Rakousko

Má jednotnou sazbu daně 3,5 % na převod nemovitých věcí a daň se počítá z prodejní ceny,

která však musí odpovídat minimálně hodnotě nemovité věci vycházející z cenového indexu.
V případě převodu mezi blízkými členy rodiny je sazba 2 %.244
Řecko

Má daň z převodu nemovitých věcí stanovenou na 3,09 % z tržní nebo z tzv. objektivní

hodnoty, podle toho, která je vyšší. 245
Slovensko

Daň z nemovitých věcí byla zrušena v roce 2005, ale příjmy z prodeje nemovité věci se zdaňují

daní z příjmů. 246 Dani však podléhá pouze zisk z prodeje a také je v několika případech prodej
zcela osvobozen, zejména pokud je nemovitá věc držena déle než 5 let.247
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Velká Británie

Má rozdílné sazby daně z převodu nemovitých věcí podle toho, zda se jedná o nemovitou věc

k bydlení, či nikoli. Sazby daně z převodu nemovité věci k bydlení jsou dále odstupňované pro
jednotlivé výše prodejní ceny, sazby jsou následující:
do 125 000 GBP je 0 % sazba daně

z dalších 125 000 GBP se počítá 2 % daň
z dalších 675 000 GBP 5 %
z dalších 575 000 10 %

ze zbývající částky (nad 1.5 mil GBP) 12 %.

Pro nemovité věci, které neslouží k bydlení jsou sazby následující:
do 150 000 GBP je sazba 0 %

z dalších 100 000 GBP jsou to 2 %

všechno nad 250 000 GBP je daněno 5 %.248
Španělsko

Na převod nemovité věci je stanovena daň z převodu nemovité věci mezi 6-11 %. Daň se

aplikuje pouze v případě, že převod nepodléhá dani z přidané hodnoty. 249
Švédsko

Má rozdílnou sazbu pro právnické a fyzické osoby. Právnické osoby odvádí z převodu

nemovité věci kolkovné ve výši 4,5 %, zatímco fyzické jen 1,5 %.250
Shrnutí

Z popisu daně ve vybraných státech vyplývá, že ve většině státech EU nějaká podoba zdanění
převodu nemovité věci existuje. Dokonce sazba daně není v mnoha případech tak rozdílná od
sazby v České republice, v některých vyspělých státech je dokonce vyšší. Většinou však mají
evropské státy sazbu diverzifikovanější a tím pádem třeba na nemovité věci k bydlení dopadá
sazba nižší, příkladem může být Velký Británie, která má nejvyšší sazbu daně mnohonásobně
vyšší, než je u nás, ale na nemovité věci k bydlení do určité částky se vztahuje nulová sazba daně.
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Stejně tak Nizozemsko má sice sazbu ve výši 6 %, ale z nemovitých věcí k bydlení se odvádí
pouze 2 %. Je i pár dalších států, kromě výše zmíněného Slovenska, kde daň z převodu nemovité

věci nemají vůbec - nemá ji také Litva a Rumunsko.251 Nižší základní sazbu daně než u nás mají
dále třeba ve Slovinsku a v Bulharsku. 252

3.4 Problematika převodů podílů v obchodních společnostech v souvislosti s nemovitými
věcmi
V dnešní době je běžnou praxí, že se hodnotné nemovité věci převádí formou převodu podílu
ve společnosti. Založí se jednoúčelová společnost, která spravuje danou nemovitost a ta se pak
převede na nového vlastníka ve formě převodu společnosti. Převádí se tak činnost, i když je
jedinou činností správa nemovité věci. Vlastně takto dochází k obcházení zákona a při převodu se
neodvede daň z nabytí nemovité věci, jak by se normálně stalo při převodu samostatné nemovité
věci. Stát na těchto převodech tratí mnohdy miliony korun, a v případě velkých transakcí dokonce

i stamiliony korun. Konkrétním případem, kdy státní rozpočet přišel pravděpodobně o téměř
300 milionů korun byl třeba převod pražského kancelářského komplexu Florentinum poblíž

Florence. Prodejní cena komplexu je odhadována na 7,5 mld. korun, avšak komplex se převáděl

v rámci podílu v obchodní společnosti, i přestože se převáděl 100 % podíl a z této transakce se tak

žádná daň z nabytí nemovitých věcí neodvedla. 253 A jedná se pouze o jeden z mnoha takovýchto
převodů. Téměř žádné hodnotnější nemovité věci se dnes nepřevádí jako samostatná nemovitá
věc, ale vloží se do společnosti, aby se nemusela odvádět daň z nabytí nemovitých věcí. Dle mého
názoru každý minimálně o jednom takovém účelovém převodu ze svého okolí ví. Správně by
samozřejmě takovéto obcházení daně měli hlídat správci daně a v případě, že by bylo prokázáno,
tak by se měla daň doměřit. V praxi se však dle mého názoru těžko prokazuje, že se jednalo
o účelové založení a převod společnosti a nikoli o opravdový převod činnosti dané společnosti.

Kdyby se stát soustředil více na tuto problematiku, mohlo by na dani vybrat výrazně víc, než

se vybírá dnes. Zákonodárným procesem neprošel návrh na snížení sazby daně z nemovitých věcí,
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mimo jiné proto, že by stát ztratil část výnosu z daně z nemovitých věcí, ale kdyby se změnila
úprava ve vztahu k právnickým osobám, jejíž změnu dokonce navrhovatelé také předpokládali,
stát by na dani mohl vybrat mnohem více, než by ztratil při snížení sazby daně. Mohl by dokonce
pravděpodobně snížit i celkovou sazbu daně, nejen pro nemovité věci určené k bydlení, a stále by
vybral více než dnes. V mnoha evropských státech je dnes převod obchodních korporací, které

vlastní nemovitou věc, zdaňován daní z nabytí, nejednalo by se tedy o nic neobvyklé. 254 Díky
tomu, že se nejedná o ojedinělou úpravu napříč evropskými státy, nemělo by důslednější zdanění
těchto převodů mít negativní dopad ani na zahraniční investice. S těmito změnami se samozřejmě

musí vždy zacházet opatrně, aby vlivem změny nedošlo ke stagnaci trhu, ale pokud se výrazně
neodchýlíme od daňových úprav v okolních vyspělých státech, neměl by takovýto dopad hrozit.

Na problematiku vyhýbání se dani z nabytí nemovitých věcí upozorňuje již pár let dokonce
Nejvyšší kontrolní úřad. V roce 2016 zahrnul doporučení týkající se změn v souvislosti s převody
obchodních podílů ve společnostech s ručením omezeným či akcií akciových společností

vlastnících nemovité věci. 255 Poukázal na to, že tyto převody nepodléhají dani z nabytí nemovitých
věcí ani v případě, že je převáděn 100 % podíl či akcie. Podle NKÚ se jedná o faktické zakrývání
změny vlastnictví nemovité věci. Když se ale NKÚ vyjadřoval k této problematice o rok později,
poznamenal, že i přes upozornění vláda na toto šetření kontrolního úřadu nijak nereagovala.
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Závěr
Vlastnictví je jedním ze základních práv, kterému se dostává té nejvyšší ústavní úrovně

ochrany. Pozemky, jež patří do nemovitých věcí, mají z důvodu své omezené dostupnosti a vysoké

hodnoty výsadní postavení, které se projevuje například v nutnosti jejich evidence ve veřejném
rejstříku – katastru nemovitých věcí a také ve snaze docílit co nejefektivnějšího nakládání s nimi.
Motivační funkci k rozumnému nakládání s pozemky v tomto směru mohou plnit právě daně.
Zvyšováním či snižováním daní dopadajících na nemovité věci lze docílit požadované reakce na

trhu s nemovitými věcmi. Právní úprava daní dopadající na pozemky se vztahuje většinou na

nemovité věci všeobecně, ale u daně z nemovitých věcí je pro pozemky v zákoně alespoň částečně
specifická úprava. Ve své práci tedy vycházím z úpravy platné pro nemovité věci obecně a kde
existují ustanovení zaměřená přímo na pozemky, zaměřuji se na specifika platná pro zdaňování
pozemků.
Daň z nemovitých věcí je mezi lidmi velmi nepopulární a většinová část populace by uvítala
její zrušení. To ale dle mého názoru pramení především ze zásadní neinformovanosti poplatníků
daně, kteří nemají povědomí o tom, na co se výnos z této daně vynakládá. Vzhledem k tomu, že
100 % těchto příjmů plyne do obecních rozpočtů a vybrané prostředky se tedy opět vynakládají ve

prospěch poplatníků daně, kteří se mohou dokonce spolupodílet na určování toho, jak se použijí,

se z mého pohledu jedná o jednu z nejopodstatněnějších daní, která se v České republice odvádí.
Obce mohou prostředky využívat podle aktuálních potřeb dané lokality a budovat kvalitní

infrastrukturu, zlepšovat občanskou vybavenost či zajišťovat obecní bezpečnost a tím zároveň
zvyšovat atraktivnost dané lokality a zhodnocovat nemovité věci poplatníků daně.

Navzdory tomu mnoho odborníků s daní z nemovitých věcí nesouhlasí. Hlavním argumentem

proti této dani je její administrativní náročnost ve srovnání s nízkým výnosem. Jak vyplývá ze

statistiky OECD, podíl daně z nemovitých věcí v poměru k HDP v České republice je jeden

z nejnižších v Evropě. I přesto se ale jedná o nezastupitelný příjem obecních rozpočtů
a nesouhlasím s návrhy na celkové zrušení daně. Jako řešení bych naopak viděla zvýšení výnosu

daně, aby se stala méně administrativně nevýhodnou a obce se díky vyšším příjmům z této daně
staly méně závislými na příjmech od státu. Z výsledků mé práce je vidět, že není potřeba zvyšovat

sazbu daně, protože ani současný potenciál daně není ze strany obcí plně využíván. Na druhou
stranu obce nejsou ve vztahu k dani z nemovitých věcí dostatečně autonomní jako je tomu třeba

na Slovensku. Ze srovnání vyplývá, že na Slovensku, kde se úprava více přibližuje naší podobě

místních poplatků, mají obce mnohem větší pravomoc přizpůsobit sazbu daně svým skutečným

potřebám a zároveň mají možnost stanovit různé sazby pro jednotlivé druhy nemovitých věcí, tuto
62

možnost u nás vůbec nemáme. Naše obce tak nemohou pružně reagovat na strukturu nemovitých

věcí nacházejících se na jejich území a zvýšit tak sazbu daně pouze pro konkrétní druh nemovité
věci, například v případě, kdy se na jejich území nachází významný průmyslový podnik.

Vzhledem k tomu, že ani současné koeficienty, které mají obce k dispozici ke zvýšení daní
z nemovitých věcí, nevyužívají naplno, je třeba je nějakým způsobem motivovat. Od zvyšování

koeficientů obce může odrazovat obava z nepopularity zastupitelstev, které zvýšení zavedou.
Tomu by pravděpodobně zabránilo zvýšení koeficientů ve všech obcích a zejména těch
sousedních. Dalším důvodem mohou být dostatečné příjmy obecních rozpočtů. Obce dostávají

část výnosu z daně z příjmů a daň z příjmů spolu s povinnými odvody na sociální a zdravotní

pojištění je dlouhodobě velkou zátěží - ve svém souhrnu jsou u nás celkové odvody z příjmů oproti
evropskému průměru spíše nadprůměrné. Bylo by tedy možné snížit daň z příjmů a tím i celkové

odvody z příjmů o tu část, která náleží obcím (z daně z příjmů plyne do obecních rozpočtů
23,58 %) a motivovat tak obce k získávání chybějících příjmů prostřednictvím daně z nemovitých
věcí. Na té by se pak vybíralo více a její výnos by nebyl v tak velkém nepoměru k administrativní

náročnosti. Zároveň by samy obce rozhodovaly o tom, kolik prostředků potřebují a ve spojení
s lepší informovaností poplatníků o tom, na jakém principu daň z nemovitých věcí funguje a že
příjem z ní umožňuje výrazně zlepšovat úroveň lokality, ve které se nachází jejich nemovitá věc,
mohlo by se jednat o vítanou změnu. Daň z nemovitých věcí je v současné době tak nízká, že by
u nás ani při určitém navýšení koeficientů neměla nastat situace, kdy by měli lidé problém daňové

zatížení nést. Ve své práci pro srovnání také stručně uvádím úpravy daně z nemovitých věcí
v jednotlivých státech evropské unie, kdy základní odlišností české úpravy je základ pro výpočet

daně. V EU jsme téměř jediným státem, který nevychází při určování základu daně z hodnoty
nemovité věci. Určování hodnot nemovitých věcí je však komplikované a v případě, že nedochází
k pravidelné aktualizaci cen, pozbývá smyslu. Ve většině evropských států je stejně jako u nás
výnos z daně příjmem obecních rozpočtů.
Druhou daní dopadající na pozemky, které se ve své práci věnuji, je daň z nabytí nemovitých
věcí. Nemovitá věc je zdaňována při jejím převodu a od roku 2016 je výhradním poplatníkem

kupující, tedy nabyvatel vlastnického práva. V případě této daně se v letošním roce dokonce
jednalo v Parlamentu České republiky o jejím zrušení. Hlavním důvodem kritiky této daně je

problém dvojího zdanění, kdy je zdaňováno nabytí majetku, který je pořizován za již jednou
zdaněné peníze. Návrh na zrušení daně podal Senát jako pozměňovací návrh ke schvalované
novele daně z nabytí nemovitých věcí, která se týkala osvobození převodů bytových jednotek

v rodinných domech. Návrh na zrušení byl v Poslanecké sněmovně přehlasován a přijata byla
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pouze původní novela rozšiřující osvobození od daně. Chybějící osvobození převodů bytových

jednotek v rodinných domech, kdy byly osvobozeny pouze převody jednotek v bytových domech,
způsobovalo značné problémy. Názory nebyly jednotné a někteří předpokládali, že se jednalo o
pouhé legislativní opomenutí, a dokonce část správců daně odvedení daně při převodu jednotky
v rodinném domě nevyžadovalo. Generální finanční ředitelství se však k situaci postavilo

restriktivně a vydalo pokyn, kde zdanění převodů vyžadovalo. Některým poplatníků tak byla daň
dodatečně doměřena, což s sebou přineslo četné soudní spory.
Kromě návrhu na zrušení byl již několikrát předkládán návrh na snížení sazby daně v případě

nabývání první nemovité věci k bydlení. Ani tento návrh nebyl úspěšný. S mnohými myšlenkami
tohoto návrhu na změnu daně se ztotožňuji. Změna by měla směřovat k podpoře vlastního bydlení
a rodinného soužití, což se mi zdá v dnešní době, kdy je pořízení vlastní nemovité věci k bydlení
pro mnoho rodin nedostupné, klíčové. Dochází ke zpřísňování hypotečních úvěrů, žadatelé musí

mít větší část prostředků ze svých zdrojů a zároveň platí nová omezení na výši příjmů žadatelů. Je
rozumné, aby stát reguloval přiznávání hypotečních úvěrů tak, aby byli lidé schopni úvěr splácet,

ale v kombinaci s dalšími 4 %, které musí kupující ušetřit navíc na zaplacení daně, se stává vlastní
bydlení pro velkou část lidí nedosažitelné. Návrh zahrnoval řadu omezení, aby bylo zajištěno, že
se bude výhodná sazba vztahovat opravdu na ty, kteří usilují o nabytí vlastní nemovité věci, ve
které budou bydlet. V souvislosti s daní z nabytí nemovitých věcí poukazuji i na neefektivitu

vybírání daně z nabytí nemovitých věcí při současné podpoře pořizování nemovitých věcí
k bydlení ve formě státních příspěvků na stavební spoření či umožnění odpočtu hypotečních úroků

od základu daně z příjmů. V případě odpočtů hypotečních úroků je z mého výpočtu patrné, že
odpočet může ve velké části případů snížit výslednou daň z příjmů více, než kolik činí výsledná
daň z nabytí nemovitých věcí u stejné nemovité věci.

I v případě daně z nabytí nemovitých věcí shrnuji úpravu daně z převodu nemovitých věcí ve

vybraných státech Evropské unie. V poslední kapitole této diplomové práce se věnuji problematice

nezdaňování převodů 100 % podílů v obchodních korporacích, jejichž jedinou činností je správa

nemovité věci. Stát vybírá daň od běžných lidí při převodech v řádech pár milionů korun, ale

nezdaňuje mnohdy stamilionové transakce, které by mohly do státní pokladny přinést o mnoho

více. V případě, že by se jako v jiných evropských státech zdaňovaly i převody nemovitých věcí

v rámci podílů v obchodních korporacích, výnos daně by se mohl výrazně zvýšit a byl by určitý
prostor pro snížení sazby daně, aniž by nastal problém chybějících příjmů ve státním rozpočtu.
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Seznam zkratek
ČR = Česká republika
EU = Evropská unie
DPH = daň z přidané hodnoty
LZPS = Listina základních práv a svobod
FO = fyzické osoby
PO = právnické osoby
NSS = Nejvyšší správní soud

OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
HDP = Hrubý domácí produkt
OSŘ = Občanský soudní řád
ODS = Občanská demokratická strana
GFŘ = Generální finanční ředitelství
ČNB = Česká národní banka
NKÚ = Nejvyšší kontrolní úřad
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Vlastnictví pozemků a jejich převody z pohledu daňových předpisů
Abstrakt

Diplomová práce se zabývá daněmi dopadajícími na nemovité věci – daní z nemovitých věcí a
daní z nabytí nemovitých věcí. Cílem práce je přehledně popsat současnou právní úpravu
zmíněných daní, poukázat na jejich význam, zhodnotit vhodnost úpravy a navrhnout možná
zlepšení na základě případových studií a srovnání s úpravami zdaňování nemovitých věcí v jiných
evropských státech. Pro pochopení stěžejních institutů občanského práva vztahujících se k tomuto
tématu se v první části práce autorka zaměřuje převážně na občanskoprávní stránku dané

problematiky. Druhá část se věnuje dani z nemovitých věcí, kdy je nejprve specifikována daň

z pozemků a vymezeny konstrukční prvky daně. Dále se autorka vyjadřuje k míře autonomie obcí
ve vztahu ke stanovování výše daně a shrnuje vnímání daně ze strany poplatníků i odborníků.

V souvislosti s tím je poukázáno na smysl a účel daně z nemovitých věcí a navrhovány související
změny. Na praktických příkladech je ukázán výnos daně v závislosti na zvýšení či snížení obecních

a místních koeficientů a prokázáno jejich nízké využívání ze strany obcí. Česká daň z nemovitých
věcí je v této práci porovnávána s daněmi z nemovitých věcí v ostatních státech Evropské unie a
následně jsou detailněji srovnávány rozdíly se slovenskou úpravou daně z nemovitých věcí, která
je založena na odlišném principu umožňujícím větší autonomii obcí. Třetí část pojednává o dani

z nabytí nemovitých věcí. I u této daně jsou nejprve vymezeny konstrukční prvky daně. Vzhledem
k zásadní změně, která u této daně v minulosti proběhla, jsou popsány nejdůležitější změny a

podrobněji pak rozebrány současné legislativní návrhy směřující k významným změnám v pojetí
daně z nabytí nemovitých věcí. I tato daň je zasazena do širšího kontextu zákonných úprav
zdaňování převodů nemovitých věcí ve vybraných státech Evropské unie. Poslední kapitola práce
shrnuje a rozebírá jeden z nedostatků současné úpravy daně z nabytí nemovitých věcí, na který je

poukazováno již v průběhu práce, a to ztráta výnosů z daně z důvodu převádění podílů obchodních
korporací vlastnících nemovitou věc. Jedná se o případy, kdy je často jediným účelem založení

obchodní korporace následný převod nemovité věci, ze kterého se tímto způsobem neodvede daň.

V souvislosti s tím jsou navrhovány možné změny, které by mohly vést k většímu výnosu z daně
a zároveň k nižšímu zdanění nemovitých věcí k bydlení a tím zlepšení dostupnosti vlastního
bydlení.
Klíčová slova: pozemek, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí
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Ownership of land and land transfers from the perspective of tax legislation
Abstract

The thesis deals with taxes from immovable property – real estate tax and tax on the acquisition
of immovable property. The aim of the work is to clearly describe the current legislation of these

taxes, to highlight their importance, to assess the appropriateness of the legislation and to suggest

possible improvements based on case studies and comparison with the legislation of real estate
taxation in other European countries. In the first part of the work, the author focuses on the civil
law side of the issue to understand the important civil law institutes related to this topic. The second

part deals with real estate tax, where land tax is first specified, and the basic elements of the tax
are defined. Furthermore, the author expresses her views on the degree of autonomy of

municipalities related to the setup of the tax amount and summarises the opinion on tax by both
taxpayers and experts. In this context, it is pointed out the meaning and purpose of the immovable

property tax and related changes are proposed. It is shown on practical examples how different can

be the tax revenue depending on the increase or decrease of municipal and local coefficients and
their low usage by municipalities is demonstrated. The Czech real estate tax is compared with real

estate taxes in other European Union countries and subsequently the Slovak real estate tax
legislation is compared in more detail with the Czech, because Slovak real estate tax is based on a

different principle allowing greater autonomy of municipalities. The third part deals with the

acquisition tax on immovable property. Even for this tax, the basic elements of the tax are defined.
In respect with the fundamental changes in legislation that have taken place in the past, the most

important differences are described and the current suggestions pointing to significant changes in
the concept of the real estate acquisition tax are discussed in more detail. This tax is also set in the
wider context of the legislation related to the taxation of transfers of immovable property in

selected Member States of the European Union. The last chapter of the work summarises and
discusses one of the insufficient of the current tax on the acquisition of immovable property
legislation, which is already pointed out during this thesis, namely the loss of tax revenues due to

the transfer of shares of commercial corporations owning the immovable property. These are cases
where the only purpose of establishing a commercial corporation is often the subsequent transfer

of immovable property and to avoid taxation. In this context, possible changes are suggested that

could result in greater tax revenues and, at the same time, lower taxation of real estates for housing
and thus improve the availability of housing in private ownership.

Keywords: land, real estate tax, tax on the acquisition of immovable property
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