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.
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