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ANOTACE  

Diplomová práce se zabývá problematikou daně z nemovitostí. V první části je popsán 

historický vývoj daně z nemovitostí a katastru nemovitostí, který je úzce spjat s daní z 

nemovitostí. Další část se zabývá analýzou daně z nemovitostí, její současnou právní 

úpravou. Rovněž je zde popsána správa daně z nemovitostí, kterou provádějí finanční 

úřady prostřednictvím referentů majetkových daní. V další části je provedena analýza 

podaných daňových přiznání k dani z nemovitostí, jejímž cílem je zjistit jak si daňový 

poplatníci plní své povinnosti spojené s podáním přiznání. Dále je zde popsán postup 

správce daně při vyhledávání poplatníků, kteří si tuto svoji povinnost nesplnili. Na závěr 

práce jsou zařazeny návrhy a doporučení, které by mohly vést ke zvýšení procenta podání 

daňových přiznání v termínu pro podání a ke zvýšení efektivnosti vyhledávání správcem 

daně u těch poplatníků, kteří tak neučinili. 

Klíčová slova: daň z nemovitostí, daňové přiznání, katastr nemovitostí, finanční úřad, 

daňový poplatník, správce daně.  

 

SUMMARY 

Diploma thesis deals with the real estate tax. In the first part describes the historical 

development of the real estate tax and the land registry, which is closely related to the real 

estate taxes.The next section deals with the analysis of the real estate tax and its current 

legislation.It is also described here how to manage the real estate tax, which is carried out 

by the tax authorities. The next part contains the analysis of the submitted tax returns to tax 

on real estate, whose aim is to find out how the tax payers shall carry out their obligations 

associated with the filing of the return. It also describes the procedure of the tax 

administrator in searching for taxpayers who have not fulfilled its obligation. At the 

conclusion of the work proposals and recommendations are included, which could lead to 

an increase in the percentage of filing tax returns within the time limit and to increase the 

effectiveness of the search for those taxpayers who have not done.    

Keywords: real estate tax, tax returns, the real estate register, the tax office, the tax 

administrator 
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Seznam použitých zkratek: 
 

 

ÚzP - územní pracoviště 

EN - evidence nemovitostí 

KN - katastr nemovitostí 

DAP - daňové přiznání 

HPS - hromadný předpisný seznam  

ADIS - automatizovaný daňový informační systém 
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KZEN - komplexní základní evidence nemovitostí 

SPI - soubor popisných informací 

SGI - soubor geodetických informací 

ZDNE - zákon o dani z nemovitostí 
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1. Úvod  

Tématem mé diplomové práce je „Problematika daně z nemovitostí“. Tato daň 

bývá často kritizována pro svoji složitost a nízkou efektivitu.  

Cílem práce je nastínit problematiku daně z nemovitostí od jejího historického 

vývoje až po současnost. Dále bude provedena analýzu současného stavu daně 

z nemovitostí a na základě zjištěných výsledků, budou navržena doporučení pro 

efektivnější výběr této daně. 

Kapitola č. 2 je zaměřena na charakteristiku daně z nemovitostí a bude zde popsán 

historický vývoj a význam daně z nemovitostí, tak i historie katastru nemovitostí, neboť 

jeho vznik a vývoj s daní s nemovitostí úzce souvisí. 

V kapitole č. 3 provedu analýzu současného stavu daně z nemovitostí, kde v první 

části bude daň z nemovitostí rozdělena na dvě relativně samostatné části: daň z pozemků a 

daň ze staveb, zmíním zde společná ustanovení a popíši správu daně z nemovitostí. 

Součástí této kapitoly bude provedení analýzy podaných daňových přiznání za období 

2005-2013 na Finančním úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Žatci. Cílem této 

analýzy bude zjistit, jak si daňový poplatníci plní své daňové povinnosti spojené s podáním 

přiznání a v případě nesplnění této povinnosti, jak správce daně tyto poplatníky vyhledá a 

následně vyměří, aby nedošlo k úniku výběru této daně. 

Kapitola č. 4 bude klíčovou kapitolou, ve které se zaměřím na návrhy a doporučení, 

na základě zjištěných skutečností, plynoucích z provedené analýzy. V první části budou 

navrženy doporučení zaměřené na poplatníky a druhá část bude zaměřena na vyhledávání, 

což bude představovat zefektivnění vyhledávání poplatníků, kteří si nesplnili svoji 

zákonnou povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí.  

Závěrem bude zhodnocen výsledek mého zjištění a reálnost návrhů a doporučení, 

které by měly být v praxi proveditelné a zajistit tak větší efektivitu výběru této daně.  
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2. Charakteristika daně z nemovitostí 

Daň z nemovitostí je daní velmi starou. Její nespornou výhodou jsou základní 

vlastnosti předmětu daně. Nemovitost se nemůže stěhovat, je viditelná a díky evidenci 

prostřednictvím katastru nemovitostí je obtížně zatajitelná. Daň z nemovitostí je jedna 

z  majetkových daní. Touto daní je každoročně zdaňováno vlastnictví nemovitostí.[1] 

Význam daně z nemovitostí spočívá také v tom, že ve všech státech Evropské unie, 

stejně jako v České republice, je výnos daně z nemovitostí příjmem municipalit. To je dáno 

jednak tradicí a jednak to vyjadřuje i uplatnění principu prospěchu, protože vlastník 

nemovitosti spotřebovává některé veřejné statky na místní úrovni, například zabezpečení 

požární ochrany, policie, provozování rozvodových sítí, veřejného osvětlení atd. [1] 

2.1 Historie daně z nemovitostí 

Zdaňování nemovitostí je historickým institutem, jedním z prvních druhů daňové 

zátěže, které lidstvo provází po mnoha století a čile přetrvává do dnešních dnů. Již od 

pradávna bývá zdaňování spojeno se státem, stát a daně zpravidla tvoří nerozlučnou 

dvojici. Různé formy a právní úpravy zdaňování nacházíme s některými společnými rysy 

i odchylkami v právních řádech většiny zemí světa. Také Česká republika se řadí ke státům 

s dlouhou tradicí zdaňování nemovitostí. [2] 

Nejstarší daňové záznamy formou hliněných tabulek, pocházejí zhruba z doby 6000 

let před Kristem. Byly nalezeny ve starověkém městském státě Lagaš na dnešním území 

Iráku, severozápadně od řek Eufratu a Tigrifdu. Daně v Lagaši byly velmi nízké, ale 

v době krize či války byla sazba daně 10% z veškerého majetku občanů. Ten byl tvořen 

především zásobami jídla, nesmíme zapomínat, že před existencí peněžního systému byly 

daně placeny procentem sklizené úrody. Tehdejší král používal daňový systém nazývaný 

„bala“, což znamená „rotace“. Výběrčí daně se vždy zaměřili na určitou oblast státu, kterou 

zhodnotili a zdanili během měsíce a posléze příští měsíc se zaměřili na další oblast. Tímto 

způsobem, tj. členěním tohoto obtížného úkolu do více ovladatelných součástí si 

usnadňovali práci. Takový přístup je pro mnohé dodnes inspirativní, jak dokazuje 

například zdaňování nemovitostí v Bostonu, kde se během pravidelného znovuoceňování 

pro daňové účely postupuje tak, že namísto koncentrace pozornosti na všechen majetek 

najednou je jeden rok pozornost věnována na ohodnocení obchodních a průmyslových 
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nemovitostí, další rok na byty a ostatní podskupiny nemovitostí atp. Tento přístup 

umožňuje důkladnou analýzu hodnot a následně vede k efektivnějšímu celkovému ocenění 

nemovitostí. [2] 

Starověký Egypt s vyvinutou kulturou, která vznikla již 5000 let př. n. l. a trvala 

tisíce let, také znal zdaňování. To dokazuje i známý „Rosetta stone“, což byl daňový 

dokument poskytující úlevu kněžím. Zhruba jedna osoba ze sta byla gramotná a mnoho 

z takto vzdělaných lidí pracovalo jako výběrčí daní. Měli na starost také vedení záznamů 

ohledně vlastníků půdy a velikosti půdy, dále pravidelně počítali dobytek a obilí. Výběrčí 

daní měli vysoké postavení, a to i z důvodu hlubokých znalostí nejstaršího známého písma 

hieroglyfy. Typická daňová sazba byla 10% z celkové produkce. Daně v Egyptě 

postihovaly obilí, dobytek, olej, pivo a půdu. Nejčastějšími poplatníky daní byli tedy 

zemědělci. Pokud osoba nezaplatila nebo neměla na zaplacení, byla odvedena před soud, 

který okamžitě vykonal spravedlnost. Již z této doby lze identifikovat kořeny odporu 

k daním, tedy jev, který přetrval dodnes. [2] 

Zajímavým protikladem je systém výběru a filozofie spojená s daněmi ve 

starověkém Řecku, kde byly daně placeny ochotně a zcela dobrovolně, neboť byly 

vnímány jako čestná součást státních záležitostí. I antický Řím znal a aplikoval daně, 

včetně pozemkových, a proto byly již tehdy vytvářeny rozsáhlé databáze evidence daní. [2] 

Historie zdaňování nemovitostí je velmi zajímavá, neboť je spojována již 

s počátky formování státních útvarů, resp. Správních celků. Oproti jiným typům daně, 

které přišly mnohem později, zdaňování nemovitostí není novou záležitostí, naopak- daň 

z nemovitostí patří právě k zcela nejstarším typům a zdaňování nemovitostí představuje 

historicky jednu z nejstarších forem zdanění s velmi dlouhou tradicí. Již první státní 

útvary, jež se začaly formovat ve starověku, znaly daňový systém, jehož základem bylo 

vlastnictví půdy. Mezi ně patřil například Egypt, Babylon, Persie i Čína. Daň z pozemků 

byla dvojího druhu. Jednalo se jednak o naturální daň a o výkon nucených prací. 

Podívejme se na některé konkrétní případy z minulosti: [2] 

Historie na území Spojených států amerických 

První kolonie v Nové Anglii vznikla v roce 1620 ne severovýchodě dnešních 

Spojených států a založili ji tzv. „Pilgrim Fathers“, což byli odpadlíci od anglikánské 

církve. Ti také uzavřeli dohodu, která je zavazovala i k vybírání daní. Lidem byla 
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přidělována sice stejně velká část půdy, ale půda, která byla úrodnější, byla zdaňována 

vyšší sazbou. Výběrčími daní byli dlouhou dobu šerifové, kteří sestavovali také územní 

mapy nemovitostí. Daň z nemovitostí byla často příjmem církve. Pro zvýšení příjmů na 

válku proti Francii byla v roce 1797 zavedena národní tzv. „Windows tax“ čili „daň 

z okna“. Tento název získala proto, že stavby byly ohodnoceny podle počtu a velikosti 

oken a dveří každého domu. Tato daň doplňovala daň z pozemků. Nicméně takto nově 

zavedená daň se setkala s velkým odporem. Daň byla posléze odvolána. Během 19. století 

většina států získávala příjem právě z daně z nemovitostí. Nicméně na počátku 20. století 

bylo jasné, že daňový systém potřebuje změnu a tak se všeobecně rozšířila idea o snížení 

závislosti na těchto daních a posílila snahu o zavedení daně z příjmu. Majetkové daně se 

tak postupně snížily a v roce 1932 a 1933 šestnáct států přijalo i speciální zákony 

zavádějící horní maximální limit pro tyto daně. Po druhé světové válce začal příjem daně 

z nemovitostí ještě dále klesat. Pro zajímavost, v roce 1927 tvořila daň z nemovitostí 

97,3 % místních příjmů, dne je to zhruba 75 %. [2] 

Historie na území Evropy 

Pro vývoj zdaňování ve střední Evropě jsou určující následující historické etapy: 

patrimoniální stát (od počátku státnosti do 13. století), stavovský stát (od 13. století do 

16. století) a absolutismus (od 16. do 19. století). [2] 

Patrimoniální stát je charakterizován osobou panovníka, jenž se považoval za 

vlastníka celého státního teritoria. V té době byl daňový systém teprve v počátcích. 

Svobodní neplatili daň, jen nesvobodní odváděli panovníkovi určité dávky. Nicméně daně 

v podobě, v jaké jsou známé dnes, ještě zdaleka nebyly v tomto období vyvinuty a 

v počátcích státnosti hrály druhořadou roli, spíše s charakterem nepravidelného zdroje 

příjmů. [2] 

Stavovský stát již daně plně využíval, avšak jejich povolování bylo nově 

v kompetenci sněmů, jež stále více získávaly na svém vlivu a panovník byl tak jen prvním 

z mnoha, neboť jeho moc oslabovala právě v důsledku narůstajícího vlivu stavů. Stavy se 

tak těšily mnoha výjimkám a osvobozením od daňových povinností, které tak přecházely 

na nejchudší vrstvy obyvatelstva. [2] 
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Za absolutismu došlo k omezení práva sněmů, povolovat daně a hojně vznikaly 

seznamy nemovitostí. Objevují se i zcela nové daně, přičemž je stále více kladen důraz na 

pravidelnost zdanění. [2] 

Devadesátá léta 19. století jsou považována za začátek moderní doby zdanění ve 

střední Evropě. Zvětšující se zisky sice zaznamenaly i větší daňový výnos, ale zároveň 

měly i negativní dopady jako nepřehlednost a s ní spojené daňové úniky. Daně také začaly 

plnit svou redistribuční funkce, i když především až po druhé světové válce v důsledku 

bipolarity světa bylo možné zaznamenat různé přístupy k funkci daní. [2] 

S myšlenkou evropské integrace a v souvislosti se vznikem Evropského 

společenství lze naopak sledovat snahu o harmonizaci daní, pouze však daní nepřímých. 

Oblast přímých daní totiž tradičně spadá pouze do pravomoci jednotlivých členských států. 

Ovšem i v této oblasti je třeba, aby se členské státy řídily základními principy, na nichž je 

Evropská unie založena. [2] 

2.2 Historie katastru nemovitostí  

S vývojem daně z nemovitostí na našem území úzce souvisí vznik a vývoj katastru. 

Slovo katastr je odvozeno z latiny a znamená asi totéž co soupis (caput = hlava, 

capitastrum = soupis podle hlav, později též podle jakékoliv jednotky). Obecně pak býval 

tímto slovem označován přehledný soustavný popis zvláštních vlastností, osob, věcí nebo 

práv, zejména pak soupis pozemků nebo i výtěžků z obchodů a živností pořizovaný 

k účelům daňovým. Snaha o jednotnou daňovou politiku je patrná již v roce 1022, kdy 

český kníže Oldřich z rodu Přemyslovců zavedl vybírání daní z lánu. [3] [4] 

Zemské desky a urbáře 

Soukromá práva na majetek si začala šlechta počátkem 14. století zajišťovat 

zápisem v zemských deskách. Původně ovšem tyto zemským soudem vedené knihy 

sloužily k zápisům o soudních sporech. První písemný doklad o zápisech je ve formuláři 

zemského písaře z r. 1278. Podle českého vzoru byly na Moravě roku 1348 zavedeny 

desky zemské u soudu brněnského a olomouckého a začátkem 15. století i ve Slezsku 

u soudu opavského. [4] 



Bc. Taťána Demeterová: Problematika daně z nemovitostí 

  

2013 6 

Rustikální katastr  

V roce 1650 se sněm království Českého usnesl na tom, aby byly daně vyměřovány 

na spravedlivějším a věcnějším základě. Této dani by měly být i nadále podrobeny jen 

statky a pozemky v držení poddaných. Vzniklý elaborát (1653-1655) byl prvním berním 

katastrem pro Čechy a je znám jako první rustikální katastr (první berní rula), který platil 

v letech 1656-1684. Druhý rustikální katastr (druhá berní rula) platil 1684-1748.[4] 

Tereziánský katastr  

Dne 1. 5. 1749 vstoupil v platnost tzv. první tereziánský katastr rustikální (třetí 

berní rula), který nahradil předchozí berní rulu. Po nové generální vizitaci rustikální půdy 

začal v roce 1757 platit druhý tereziánský katastr rustikální (čtvrtá berní rula z r. 1757). 

V roce 1749 byly zavedeny i nově přiznávací listy pro statky dominikální, aby byla 

vyrovnána pozemková daň a to dle počtu a plochy půdy jednotlivých vrchností. Šetření 

bylo ukončeno roku 1756 a výsledný elaborát je známý pod názvem Exaequatorium 

dominicale (panské vyrovnání) z roku 1757. Tvořil základ pro tereziánský katastr 

dominikální. Rustikální tereziánský katastr spolu s tereziánským katastrem dominikálním 

tvořily úplný a velký katastr všech pozemků a statků jak rustikálních tak dominikálních. 

Nazýval se pak souhrnně katastrem tereziánským. [4] 

Josefský katastr 

Dne 20. 4. 1785 nařídil Josef II. Patentem o reformě daně pozemkové a vyměření 

půdy, že všechny úrodné pozemky dominikální i rustikální se uvnitř obce zaměří, zobrazí 

a určí jejich výměry a hrubý výnos podle úrodnosti. Patent zavedl dvě významné novinky 

– nahrazení dosavadní soustavy osedlostní jiným, menším a četnějším daňovým prvkem – 

pozemkem a zaměření každého pozemku a tak možnost zjištění jeho správné výměry 

a následně i výtěžku. Výsledný elaborát je znám jako josefský katastr. Jednalo se o první 

katastr, založený na přímém měření skutečného stavu v terénu. Josefovský katastr 

nenalézal porozumění u šlechty a ta si vymohla zrušení nového katastru po jeho roční 

platnosti (1789-1790) a opětné zavedení tereziánského katastru. [4] 

Tereziánsko-josefský katastr 

Po zrušení josefského katastru platil tereziánský katastr jen krátkou dobu. Josefský 

katastr ukázal všechny nesprávnosti ve výměrách tereziánského katastru. Byl proto 
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zaveden katastr, v němž se převzaly správné výměry z josefského katastru a ponechaly 

šlechtě výhody z ocenění exaequatoria. Nový katastr byl založen v roce 1792, nazýval se 

tereziánsko – josefský katastr a byl podkladem pro založení zemských desek a pro daňové 

předpisy až do roku 1860, kdy vstoupil v platnost operát stabilního katastru. [4] 

Stabilní katastr a pozemkové knihy 

Císařským patentem z 1. 6. 1811 č. 946 Sb. z. s. byl vyhlášen Všeobecný zákoník 

občanský. Obsahoval mimo jiné zásady, které měly bezprostřední vliv na další funkci 

katastru. Stanovoval, že stavba je součástí pozemku (tj. zásadu římského práva superficies 

solo cedit), a že k převodu vlastnictví nemovitých věcí je třeba zápis do pozemkových 

knih, nazývaný vklad (intabulace). Všeobecný zákoník občanský platil až do r. 1951, kdy 

byl zrušen zákonem č. 141/1950 Sb. a výše uvedené principy byly opuštěny. [4] 

Základy dnešního novodobého katastru nemovitostí byly položeny nejvyšším 

patentem rakouského císaře Františka I. ze dne 23. 12. 1817 o dani pozemkové a vyměření 

půdy. Jejím základem byl přesný soupis a geodetické vyměření veškeré půdy, tzv. stabilní 

katastr. Stabilní katastr byl již zcela založen na vědeckých základech velkoměřítkového 

mapového díla. Zvolené základní měřítko zobrazení (1:2880) vycházelo z tehdejšího 

požadavku, aby se jedno dolnorakouské jitro (tj. čtverec o straně 40 sáhů) na mapě 

zobrazilo jako jeden čtvereční palec (1 sáh = 6stop, 1 stopa = 12 palců, 40 sáhů × 6 stop × 

12 palců = 2880). Hranice všech pozemků byly v přírodě za účasti jejich držitelů řádně 

vyšetřeny a označeny. Podrobné měření bylo realizováno ve většině případů metodou 

měřického stolu (grafickým protínáním). V Čechách probíhalo podrobné měření v letech 

1823-1843, na Moravě 1824-1836. Všechny zaměřené pozemky byly zobrazeny 

a očíslovány jako parcely. Výměra jednotlivých parcel byla určena ze zobrazované plochy 

v mapě. Z měřického operátu stabilního katastru je dodnes odvozena i většina platných 

katastrálních map na území České republiky. Stabilní katastr stárnul podstatně rychleji, než 

se předpokládalo, protože nebylo zajištěno jeho systematické udržování. [4] 

Pozemkový katastr  

Dne 16. 12. 1927 byl přijat zákon č.177/1927 S. z. n., o pozemkovém katastru 

a jeho vedení. Katastr daně pozemkové pozměněný novým zákonem oficiálně na 

pozemkový katastr, začal podstatně měnit svůj původní účel. Stal se nepostradatelnou 

součástí všech právních jednání o nemovitostech a jeho původní daňové poslání se začalo 
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přetvářet na účel právní a všeobecně hospodářský. Technická úroveň nově vytvářených 

katastrálních map nabyla nebývalé výše. Nově vyhotovované katastrální mapy byly 

zobrazovány v lokálním národním souřadnicovém systému. Jednotné trigonometrické sítě 

katastrální (S-JTSK), charakterizovaným Besselovým elipsoidem a Křovákovým 

konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze. Pro každou parcelu byl 

v pozemkovém katastru uveden držitel, výměra, kultura, jakostní třída a katastrální 

výtěžek. Podstatnými částmi pozemkového katastru byly: operát měřický (tj. mapy), operát 

písemný (tj. písemné sestavení výsledků šetření), sbírka listin (podle kterých se provádějí 

zápisy v pozemkovém katastru), úhrnné výkazy (obsahují celkové údaje pozemkového 

katastru pro katastrální území anebo širší finanční obvody). Pozemkový katastr byl 

zákonem stanoven jako veřejný. Pozemkový katastr byl udržován v souladu se skutečným 

stavem a zákon stanovil pravidla součinnosti mezi katastrálními měřickými úřady 

a knihovními soudy (jejich vzájemnou ohlašovací povinnost). Pozemkový katastr byl 

velmi přesný a spolehlivý především do roku 1938. Později již nebyla jeho údržba 

dostatečná a zejména po r. 1945 (poválečná konfiskace a přídělové řízení) se začal hrubě 

rozcházet se skutečností a po roce 1956 se přestal udržovat. Katastrální zákon 

č. 177/1927 Sb. byl zcela zrušen. [4] 

Po skončení 2. světové války přinesly poválečné konfiskace, navazující na 

přídělové řízení, revize tzv. první pozemkové reformy a vyhlášení tzv. druhé pozemkové 

reformy zásadní změny vlastnických práv k nemovitostem. Mimořádně rozsáhlými 

změnami byla zasažena třetina území státu. Byl prolomen intabulační princip, na kterém 

byla založena funkce a spolehlivost pozemkových knih a vlastnické právo přecházelo na 

přídělce dnem převzetí držby. Vznikal zcela nový právní vztah, který byl v hrubém 

nesouladu se stavem katastru a pozemkových knih, a to v rozsahu do té doby nebývalém. 

Přídělový operát nebyl všude založen zcela jednotně. Vytyčené hranice parcel byly 

v terénu označeny většinou jen kolíky. Nové hranice byly do plánu zakreslovány co 

nejjednoduššími způsoby a z takto přibližných zákresů byly zjišťovány dalším 

jednoduchým způsobem i výměry dělených parcel. Dne 8. 5. 1947 byl přijat zákon 

č. 90/1947 Sb., o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského 

majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek, který 

velice zjednodušil zápisy do pozemkových knih a zásadně změnil principy desítek let 

platného knihovního práva. Připuštěno bylo používání provizorních a málo přesných 
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měřických podkladů. Během několika let vznikl neutěšený stav, který nebyl dodnes 

napraven. Příděly nebyly zaměřeny a nové hranice nebyly v katastrálních mapách 

zobrazeny. Původní technické podklady jsou přitom již často nečitelné, poškozené nebo 

i ztraceny. Většina započatých scelovacích řízení nebyla nikdy dokončena a na takovém 

území vznikl chaotický právní stav. [4] 

Dne 1. 1. 1951 nabyl účinnost zákon č. 141/950 Sb., občanský zákoník zavrhl po 

staletí osvědčenou metodu zásadu římského práva superficies solo cedit a výslovně 

stanovil, že stavba není součástí pozemku. Došlo i k definitivnímu opuštění intabulačního 

principu zápisů do pozemkových knih a vlastnictví se nadále nabývalo samotnou smlouvou 

nebo přecházelo ze zákona, výrokem soudu, úřadu nebo orgánu veřejné správy. Tento 

zákoník završil postupný úpadek významu a spolehlivosti zápisů v pozemkových knihách 

i pozemkovém katastru. [4] 

V nově panujících politických poměrech zcela upadl zájem o evidování 

soukromých práv k nemovitostem. Socialistické hospodaření bylo založeno na plánování 

zemědělské výroby a k naplnění těchto ambicí bylo především potřeba znát, kdo půdu 

obhospodařuje, nikoliv kdo ji vlastní. Na tomto požadavku byla v roce 1956 založena 

Jednotná evidence půdy (JEP). Pozemkový katastr byl opuštěn a přestal být nadále 

udržován. Podstatou JEP bylo evidování užívání půdy bez ohledu na vlastnické vztahy. 

Soukromá práva k nemovitostem nepodléhala v letech 1951 - 1964 žádné úplné 

a systematické evidenci. [4] 

Evidence nemovitostí  

Dne 1. 4. 1964 nabyly účinnosti nový občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) 

zákon o evidenci nemovitostí (EN) (zákon č. 22/1964 Sb.) a notářský řád (zákon 

č. 95/1963 Sb.). Ani nová právní úprava nesměřovala k obnovení intabulačního principu 

a úplné evidenci soukromých práv k nemovitostem. K účinnosti smluv o převodu 

vlastnictví k nemovitostem bylo třeba od 1. 4. 1964 jejich registrace státním notářstvím 

(nešlo-li o převod do socialistického vlastnictví). Evidence nemovitostí měla evidovat 

především údaje o nemovitostech nutné pro plánování a řízení hospodářství, zejména 

zemědělské výroby. Součástí EN mělo být i evidování právních vztahů k nemovitostem, 

protože se od r. 1951 žádná taková úplná a systematická evidence právních vztahů nevedla, 

bylo nutné její nové založení. Komplexní zakládání evidence nemovitostí (KZEN) při 
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kterém se zjišťovaly a zapisovaly aktuální právní vztahy k nemovitostem, trvalo skoro čtvrt 

století (1964 - 1988). [4]  

Katastr nemovitostí České republiky  

Po obnově demokratických poměrů v r. 1989 nebylo již nadále únosné vycházet 

z neúplného obsahu EN, ani pokračovat v nedokonalých principech, na kterých byla 

založena a vedena. Od 1. 1. 1993 nabyla účinnost zcela nová právní úprava (zákon 

č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí) Katastr nemovitostí České republiky (KN), řízený 

novou právní úpravou integruje do jediného instrumentu funkci bývalé pozemkové knihy 

i bývalého pozemkového katastru. Protože plně převzal operát bývalé evidence 

nemovitostí je stižen vadami, kterými trpěla tato bývalá evidence. [6] Státní správu KN 

vykonávají zákonem řízené katastrální úřady. Katastrální operát tvoří soubor geodetických 

informací (SGI) (zahrnující katastrální mapu a ve stanovených katastrálních územích i její 

číselné vyjádření), soubor popisných informací (SPI) (zahrnující údaje o katastrálním 

území, o parcelách, o stavbách, o vlastnictvích a jiných oprávněných, dále o právních 

vztazích), souhrnné přehledy o půdním fondu, dokumentace výsledků šetření a měření 

a sbírka listin. [4] 

Od roku 2001 začal být katastr nemovitostí veden v informačním systému katastru 

nemovitostí (ISKN), který technicky umožnil, že k údajům katastru vedeným ve formě 

počítačových souborů může každý získat i dálkový přístup pomocí počítačové sítě 

za úplatu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. [4] 
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3. Analýza současného stavu  

Dne 4. května 1992 došlo Českou národní radou ke schválení zákona 

č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí s účinností od 1. 1. 1993. Tento zákon nahradil daň 

z pozemku a daň domovní. Oproti minulému stavu došlo k rozšíření předmětu daně, dani 

podléhají nemovitosti ve vlastnictví právnických i fyzických osob.  

Zákon byl od roku 1992 často novelizován z důvodu reakce na politické 

a společenské požadavky. Do dnešního dne vstoupilo v platnost 28 novel. Některé měly 

zásadní vliv na výši výběru daně, jiné zase nepatrný. Poslední byla novela zákona 

č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu. V souvislosti s touto novelou došlo ke 

zřízení Státního pozemkového úřadu jako správního úřadu s celostátní působností a došlo 

ke zrušení Pozemkového fondu České republiky. 

Daň z nemovitostí spravují finanční úřady. Procesním předpisem je zákon 

č. 280/2009 Sb., daňový řád. Příjemcem výnosu této daně, přestože je spravována 

finančními úřady je dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých 

daní uzemním samosprávním celkům a některým státním fondům ta obec, na jejímž území 

se nemovitosti nachází. 

Zákon o dani z nemovitostí se dělí na dvě relativně samostatné části: daň 

z pozemků a daň ze staveb. [1] 

3.1 Daň z pozemků 

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky ležící na území České republiky, 

přičemž pozemek je ohraničená část zemského povrchu zachycená v katastrální mapě 

vedené katastrálními úřady. Každý pozemek je označen číslem. Takto vymezený pozemek 

se nazývá parcelou. Každá parcela má v evidenci katastru nemovitostí zachycenou svoji 

výměru. [1] [5] 

Předmětem daně z pozemků je velmi široký, proto musí být doplněn vynětím 

z předmětu daně. To je motivováno především veřejným zájmem, v převážné většině 

případů má také v sobě prvek ochrany a tvorby krajiny. [1] [5] 
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Obrázek 1: Vynětí z daně z pozemků 

Zdroj: [1], vlastní zpracování  

Poplatníkem daně z pozemku je vlastník pozemku. U pozemku ve vlastnictví 

České republiky (dále jen „stát“) je poplatníkem daně: 

 organizační složka státu, nebo státní organizace zřízená podle zvláštních 

předpisů 

 právnická osoba, která má právo trvalého užívání nebo které se právo 

trvalého užívání změnilo na výpůjčku podle zvláštního právního předpisu 

Poplatníkem daně z pozemků u pronajatých pozemků je nájemce, jede-li 

o pozemky: 

 evidované v katastru zjednodušeným způsobem, 

 se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo spravované 

Správou státních hmotných rezerv, nebo 

 převedené na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí 

Poplatníkem daně z pozemků může být také uživatel, například u pozemků, jejichž 

majitel není znám. [1] [5] 

Má-li povinnost platit daň z pozemků více poplatníků, platí daň společně 

a nerozdílně. [1] [5] 

Daň z pozemků- vynětí 

Pozemky s lesy ochrannými a lesy zvláštního určení 

Vodní plochy s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu 

a průmyslovému chovu ryb 

Pozemky určené pro obranu státu 

 

Pozemky zastavěné v rozsahu půdorysu stavby 
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Osvobození od daně z pozemků se velmi často váže na různé podmínky nebo se 

poskytuje jen některým subjektům, případně jen za splnění dalších podmínek. [1] [5] 

Některé pozemky není nutné uvádět v daňovém přiznání při uplatnění osvobození. 

Jedná se např. o tyto druhy pozemků: 

 pozemky vlastnictví státu, 

 pozemky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí, 

 pozemky užívané diplomatickými zástupci za podmínky vzájemnosti, 

 pozemky na nichž jsou zřízeny hřbitovy, 

 tvořící jeden funkční celek se stavbou, 

 pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť, 

 pozemky určené pro veřejnou dopravu, 

 pozemky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu 

Pokud jsou pozemky, které jsou ve vlastnictví státu, nebo spravované PF ČR dále 

pronajímány k podnikatelské činnosti, nelze u těchto pozemků uplatnit nárok na 

osvobození. [1] [5] 

Dále existuje skupina osvobozených pozemků, jejichž nárok na osvobození je 

nutno uplatnit v daňovém přiznání. Jedná se např. o tyto pozemky: 

 pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou nebo její částí sloužící 

k vykonávání náboženských obřadů a duchovní správy církví 

a náboženských společností uznaných státem, 

 pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou ve vlastnictví sdružení 

občanů a obecně prospěšných společností, 

 pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou sloužící školám a školským 

zařízením, muzeím, galeriím, knihovnám, státním archivům, 

zdravotnickým zařízením, zařízením sociální péče, 

 pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbami sloužícími výlučně k účelu 

zlepšení stavu životního prostředí, 

 pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých 

travnatých porostech, 
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 pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody, 

 atd. [1] [5] 

Některé z výše uvedených pozemků jsou osvobozeny pouze za předpokladu, že nejsou 

pronajímány k podnikatelské činnosti. [1] [5] 

Pro daň z pozemků je důležitá kategorizace pozemků, která je v katastrální mapě 

zachycena. Základní druhy pozemků lze znázornit v následujícím schématu: [1] [5] 

 

Obrázek 2: Základní druhy pozemků 

Zdroj: [1], vlastní zpracování  

 

Základ daně z pozemků je buď hodnotový, nebo vyjádřený ve fyzických 

jednotkách (tj. m
2
) v závislosti na typu pozemku. [1] [5] 

Hodnotové vyjádření základu daně se používá u zemědělské půdy, a to 

diferencovaně: 

 u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních 

porostů je základem daně cena půdy, kterou zjistíme vynásobením skutečné 

výměry pozemků v m
2
 průměrnou cenou půdy za 1 m

2
 stanovenou ve 

vyhlášce Ministerstva zemědělství ČR č. 412/2008 Sb. 

 u pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým 

chovem ryb se základem daně rozumí cena podle platných cenových 

předpisů k 1. 1. zdaňovacího období, jako základ daně lze použít součin 
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výměry pozemku v m
2
 a částky 3,80 Kč. Pozemky lesů a rybníků sice 

nejsou zemědělskou půdou, ale hodnotový základ daně se u nich rovněž 

používá. [1] [5] 

U ostatních druhů pozemků je základem daně skutečná výměra pozemku v m
2
 

k 1. lednu zdaňovacího období.[1][5] 

Sazba daně z pozemků je diferencována podle jednotlivých druhů pozemků a je 

podle základu daně buď relativní (v případě hodnotového vyjádření základu daně), nebo 

pevná (v případě stanovení základu daně jako výměry v m
2
). [1] [5] 

Sazba daně u zemědělské půdy je: 

 u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů činí sazba daně 

0,75 %, 

 u trvalých travnatých porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním 

a průmyslovým chovem ryb 0,25 %.[1][5] 

Sazba daně u ostatních pozemků činí za každý 1m
2
: 

 u zpevněných ploch pozemků pro podnikatelskou činnost nebo v souvislosti 

s ní 

- pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1 Kč/m
2
, 

- pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou 

výrobu a ostatní podnikatelskou činnost 5 Kč/m
2
, 

 u zastavěných ploch a nádvoří a ostatních ploch je sazba daně 0,20 Kč/m. 

Zastavěnou plochou a nádvořím rozumíme pozemek, na kterém jsou 

stavby, přitom v rozsahu půdorysu stavby pozemek není předmětem daně 

z pozemků, ale podléhá dani ze staveb, 

 u stavebních pozemků se základní sazba 2Kč/m
2
 vynásobí koeficientem 

stanoveným podle počtu obyvatel obce dle posledního sčítání lidu. Tyto 

koeficienty se pohybují v rozmezí od 1 do 4,5. Tento koeficient se 

u žádných jiných druhů pozemků neuplatňuje, užívá se u obytných domů 

a jejich příslušenství. Stavební pozemek je nezastavěný pozemek určený 

k zastavění stavbou, která se po dokončení stane předmětem daně ze 

staveb. [1] [5] 
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Tabulka 1: Přehled koeficientů k jednotlivým obcím  

Koeficient Velikost obce 

1,0 V obcích do 1 000 obyvatel 

1,4 V obcích nad 1 000 obyvatel do 6 0000 obyvatel 

1,6 V obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel   

2,0 V obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel   

2,5 V obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel    

3,5 
V obcích nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, 

Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech.  

4,5 V Praze 

Zdroj: [5], vlastní zpracování 

3.2 Daň ze staveb 

Předmětem daně ze staveb jsou stavby a byty a samostatné nebytové prostory 

včetně podílu na společných částech budovy. Evidované v katastru nemovitostí. Stavbami 

se přitom rozumí jakékoli stavby, a to i dočasné. Nejdůležitější místo mezi stavbami 

zaujímají budovy. Budovou je pozemní stavba, která je vymezena obvodovými stěnami 

a střešní konstrukcí. [1] [5] 

Jedná se o stavby podléhající: 

 kolaudaci (tj. na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí). Některé stavby nebyly 

zkolaudovány, tyto stavby jsou také předmětem daně. 

 kolaudačnímu souhlasu nebo stavby užívané před vydáním kolaudačního souhlasu 

 oznámení stavebnímu úřadu 

 z hlediska daně ze staveb je nejdůležitější členění staveb podle účelu jejich 

použití. [1] [5] 

Stavby, proto můžeme členit dle obrázku 3 na následující straně. 
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Obrázek 3: Přehled předmětu daně ze staveb 

Zdroj: [1], vlastní zpracování  

Jako u daně z pozemků tak i u daně ze staveb dochází k vynětí z předmětu daně, 

které lze shrnout v následujícím schématu:[1][5] 

 

Obrázek 4: Vynětí k dani ze staveb 

Zdroj: [1], vlastní zpracování  
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Poplatníkem daně ze staveb je vlastník stavby, bytu nebo samostatného 

nebytového prostoru.[1] [5] 

Jde-li o stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor ve vlastnictví státu, je 

poplatníkem daně 

 organizační složka státu nebo státní organizace zřízená podle zvláštních 

předpisů, 

 právnická osoba, které se právo trvalého užívání změnilo na výpůjčku podle 

zvláštního právního předpisu. [1] [5] 

Jde-li o stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor, spravované Správou státních 

hmotných rezerv, je poplatníkem tento subjekt. Pokud tyto stavby (s výjimkou obytného 

domu) včetně staveb převedených na Ministerstvo financí na základě rozhodnutí 

o privatizaci pronajímány je poplatník daně nájemce. [1] [5]  

Má-li ke stavbě, bytu nebo samostatnému nebytovému prostoru více subjektů 

vlastnické právo, právo nájmu nebo právo trvalého užívání se u těchto subjektů změnilo na 

výpůjčku podle zvláštního předpisu nebo jim přísluší hospodaření s majetkem státu podle 

zvláštních právních předpisů, jsou tyto subjekty povinny platit daň společně a nerozdílně 

nestanoví-li zákon ZDNE jinak. [1] [5] 

Osvobození od daně ze staveb, jako v případě osvobození od daně z pozemků tak 

i v případě osvobození od daně ze staveb existují dvě možnosti osvobození, a to: stavby, 

u nichž nárok na osvobození je nutné uplatnit v daňovém přiznání a ty které podání 

daňového přiznání nevyžadují. [1] [5] 

Jedná se např. o tyto stavby: 

 stavby ve vlastnictví státu, 

 stavby ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí, 

 stavby sloužící k zajištění hromadné osobní přepravy, 

 obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na 

živobytí a jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P, 

 stavby památkových veřejně přístupných objektů stanovených vyhláškou 

Ministerstva financí ČR, a dále sloužící školám a školským zařízením, 

zdravotnickým zařízením, zařízením sociální péče, muzeím a galeriím 
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 stavby ve vlastnictví církví a náboženských společností státem uznaných, 

 atd. [1] [5] 

Základem daně ze staveb je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m
2
 podle 

stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Půdorysem se rozumí průmět svislých částí 

obvodového pláště stavby na pozemek. [1] [5] 

Základem daně z bytu nebo samostatného nebytového prostoru je výměra 

podlahové plochy bytu v m
2
 nebo výměra podlahové plochy samostatného nebotového 

prostoru v m
2
 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období vynásobené koeficientem 1,20, 

který vyjadřuje podíl vlastníka na společných částech budovy (např. chodby, schodiště, 

apod.). [1] [5] 

Do základu daně u ostatních staveb, které tvoří příslušenství obytných domů, se 

u každé samostatně zkolaudované stavby zahrnuje pouze výměra zastavěné plochy 

přesahující 16 m
2
. Příslušenství tvoří drobné stavby (např. dílna, sauna, prádelna), které 

doplňují funkci stavby hlavní. [1] [5] 

Jednotlivé základní sazby daně: 

 u obytných domů včetně ostatních staveb, které tvoří příslušenství obytných domů 

v rozsahu základu daně, činí základní sazba 2 Kč/m
2
 zastavěné plochy. Obytné 

domy jsou bytové domy, kde převažuje funkce bydlení a rodinné domy, 

 u bytů a samostatných nebytových neurčených k podnikání se uplatňuje sazba 

daně 2Kč/m
2
 upravené podlahové plochy, 

 u staveb pro individuální rekreaci je stanovena sazba daně 6 Kč/m
2
. Příslušenství 

těchto staveb s výjimkou garáží podléhá sazbě 2 Kč/m
2
, 

 u garáží vystavěných odděleně od obytných domů a u samostatných nebytových 

prostorů užívaných jako garáž se vztahuje sazba 8 Kč/m
2 

zastavěné plochy, 

 u ostatních staveb se používá sazba 6 Kč/m
2
, 

 sazby u staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a u samostatných 

nebytových prostorů užívaných pro podnikatelskou činnost se odlišují 

- u staveb sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 

2 Kč/m
2 

, 
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- a u staveb pro všechnu ostatní podnikatelskou činnost se používá sazba 

10 Kč/m
2
 zastavěné plochy. [1] [5] 

Při výpočtu daně je také nutné zohlednit i počet nadzemních podlaží stavby. 

Základní sazby daně se zvyšují o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží, které přesahuje 

dvě třetiny zastavěné plochy, pouze u staveb pro podnikatelskou činnost za každé další 

nadzemní podlaží bez ohledu na poměr i zastavěné ploše. Za první nadzemní podlaží se 

považuje každé konstrukční podlaží, které má úroveň podlahy nebo i její část do 0,8 m pod 

nejnižším bodem přilehlého terénu, není-li v projektové dokumentaci stanoveno jinak. 

Všechna podlaží umístěna nad tímto podlažím včetně účelově určeného podkroví se 

považuje za další nadzemní podlaží. [1] [5] 

Takto upravené sazby se u obytných domů, jejich příslušenství a u bytů násobí 

koeficienty podle velikosti obce, stejně jako v případě stavebních pozemků. Koeficienty 

jsou shodné s těmi, které jsou ve výše uvedené tabulce č. 1. Pro jednotlivé části obce může 

obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven, zvýšit o jednu 

kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie. [1] [5] 

Dalším koeficientem, který má obec možnost uplatnit obecně závaznou vyhláškou 

je koeficient 1,5 u rekreačních objektů, garáží, staveb a samostatných nebytových prostor. 

Pokud se obec rozhodne tento koeficient uplatnit, musí tak učinit pro celou obec. [1] [5] 

Daň se také zvyšuje při využívání nebytových prostor v obytném domě pro 

podnikání, a to o 2 Kč na každý takto využitý m
2
. [1] [5] 

Od roku 2008 došlo ke zvýšení legislativní pravomoci obcí, které mají možnost 

obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce stanovit jeden 

místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za 

jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě 

jejich souhrny s výjimkou zemědělských pozemků. [1] [5] 

3.3 Společná ustanovení 

Zdaňovacím obdobím daně z pozemků a daně ze staveb je kalendářní rok. 

Rozhodný je vždy stav k 1. lednu příslušného zdaňovacího období a ke změnám během něj 

se nepřihlíží. [1] [5] 
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Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna 

zdaňovacího období. Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém 

z předchozích zdaňovacích období nebo daň byla vyměřena či doměřena v některém 

předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím 

zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. V tomto 

případě se daň vyměří ve výši poslední známé daně. [1] [5] 

Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností 

rozhodných pro vyměření daně nebo ke změně v osobě poplatníka, je poplatník povinen 

daň do 31. ledna zdaňovacího období přiznat; v těchto případech lze daň přiznat buď 

podáním daňového přiznání, nebo podáním dílčího daňového přiznání. V dílčím daňovém 

přiznání se uvádí jen nastalé změny a výpočet celkové daně. [1] [5] 

Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím pouze ke změně sazeb 

daně, průměrné ceny půdy, ke stanovení nebo ke změně koeficientů a změně místní 

příslušnosti poplatník není povinen podat daňové přiznání. V tomto případě se daň vyměří 

ve výši poslední známé daně upravené o tyto změny. Daň se sděluje platebním výměrem 

nebo hromadným předpisným seznamem. [1] [5] 

Jedná-li se o nemovitost ve spoluvlastnictví, může daňové přiznání podat jeden ze 

spoluvlastníků za celou nemovitost, tento se považuje za společného zástupce. V případě, 

že ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období je podáno daňové přiznání alespoň jedním ze 

spoluvlastníků za jeho spoluvlastnický podíl na pozemku, stavbě, bytu nebo samostatném 

nebytovém prostoru, má povinnost podat daňové přiznání každý spoluvlastník za svůj 

podíl. Tento postup nelze uplatnit u pozemků vedených ve zjednodušené evidenci. [1] [5] 

Pokud daň z nemovitostí nepřesáhne částku 5 000 Kč, je splatná najednou do 

31. května běžného zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze však daň z nemovitostí 

zaplatit i při vyšší částce. V ostatních případech se daň platí ve dvou splátkách a to k 31. 5. 

a do 30. 11. běžného zdaňovacího období. Výjimku tvoří poplatníci daně provozující 

zemědělskou výrobu a chov ryb, u nichž je termín splatnosti do 31. 8. a do 30. 11. běžného 

zdaňovacího období. [1] [5] 
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3.4 Vývoj inkasa daně z nemovitostí v ČR za období 2005 - 2012 

Výnosy daně z nemovitostí se dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 

výnosů některých daní uzemním samosprávním celkům a některým státním fondům 

rozdělují mezi obce, na jejímž území se nemovitostí nachází. V tabulce č. 2 je prezentován 

přehled vývoje inkasa daně z nemovitostí v ČR za období 2005 - 2012.  

Tabulka 2: Vývoj inkasa daně z nemovitostí v ČR v letech 2005- 2012 v mil. Kč 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Daňové inkaso 4987 5017 5123 5195 6361 8747 8568 9542 

Předepsáno 4917 4978 5023 5104 6318 8671 8676 9476 

Výtěžnost (%) 101,4 100,8 102 101,8 100,7 100,9 98,8 100,7 

Zdroj: [8] [9], vlastní zpracování  

Graf 1: Vývoj inkasa daně z nemovitostí v ČR v letech 2005- 2012 v mil. Kč 

 
Zdroj: [8] [9], vlastní zpracování  

Z  grafů č. 1 je patrné, že vývoj daňového inkasa vykazuje stoupající tendenci. 

V roce 2005 se výběr inkasa blížil k pěti miliardám Kč. V roce 2006 inkaso daně 

z nemovitostí poprvé překročilo hranici 5 miliard Kč a pozvolným tempem se zvyšovalo 

do roku 2008. V roce 2009 došlo ke skokovému zvýšení převážně díky novele ZDNE, kdy 

obce využily možnosti zavedení místního koeficientu ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto 

koeficientem se vynásobí daň poplatníka s výjimkou zemědělských pozemků. K dalšímu 

zvýšení došlo v roce 2010, kdy byla překročena hranice 8 miliard Kč, opět došlo k novele 

ZDNE, které vedlo ke zrušení osvobození na dobu 5 let u staveb, u kterých byly provedeny 



Bc. Taťána Demeterová: Problematika daně z nemovitostí 

  

2013 23 

změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti. Dále došlo ke zvýšení základní sazby 

daně z nemovitostí u ostatních pozemků (§ 6 odst. 2 ZDNE ) i u staveb 

(§11 odst. 1 ZDNE) na dvojnásobek s výjimkou staveb sloužících pro podnikatelskou 

činnost. V roce 2011 došlo k mírnému poklesu, které bylo zapříčiněno změnou místního 

koeficientu směrem dolů. V roce 2012 daňové inkaso přesáhlo hranici 9 miliard Kč, což 

ovlivnilo zvýšením místních koeficientů směrem nahoru. 

V grafu č. 2 je znázorněn průběh výtěžnosti daně z nemovitostí v ČR v letech 

2005–2012. Jedná se o výnos, který představuje jeden ze zdrojů pro obce.  

Graf 2: Vývoj výtěžnosti inkasa daně z nemovitostí v ČR v letech 2005- 2012 

 
Zdroj: [8] [9], vlastní zpracování  

3.5 Správa daně z nemovitostí 

Správu daně z nemovitostí provádějí finanční úřady. V souvislosti s nabytím 

účinnosti zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky ve znění pozdějších 

předpisů došlo k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Předchozí soustava územních 

finančních orgánů byla nahrazena orgány Finanční správy, které tvoří Generální finanční 

ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční 

úřad. [9] 

Došlo k zániku předešlých 199 finančních úřadů, které byly přetransformovány na 

územní pracoviště (ÚzP). Tyto změny se výrazným způsobem promítly do správy daně 

z nemovitostí, neboť se mění místní příslušnost správce daně. [9] 

Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů 

se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě v Praze. Správu daně 
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z nemovitostí vykonávají na území příslušného kraje a hlavního města Prahy 

prostřednictvím svých ÚzP u nichž jsou uloženy spisy poplatníků. ÚzP finančních úřadů 

jsou zřízena v obcích, v nichž do konce roku 2012 měly sídlo finanční úřady. Místně 

příslušným správcem daně z nemovitostí je ten finanční úřad, v jehož obvodu územní 

působnosti se předmětné nemovitosti nacházejí. Daňová povinnost k dani z nemovitostí za 

všechny nemovitosti poplatníka, které se nacházejí na území příslušného kraje, jsou 

soustředěny do jednoho daňového spisu poplatníka uloženého na jednom spravujícím ÚzP 

příslušného finančního úřadu. [9] 

Zápis v katastru nemovitostí je rozhodující pro podání daňového přiznání (DAP). 

Podaní DAP musí být učiněno příslušnému správci písemně nebo datovou zprávou, která 

je podepsána uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím 

datové schránky. Písemná podání musí být podepsána osobou, která podání činí. Při 

použití elektronického podání, bez uznávaného elektronického podpisu, má povinnost 

poplatník do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně podání, předložit potvrzení datové 

zprávy s  vlastnoručním podpisem. [6] 

Podání musí být učiněno do 31. ledna zdaňovacího období. V případě, že návrh na 

vklad byl podán ještě v předchozím zdaňovacím období a o povolení vkladu nebylo 

rozhodnuto do 31. 12. předchozího zdaňovacího období, ale až po 1. 1. dalšího 

zdaňovacího období, je stanovena náhradní lhůta pro podání DAP do 3 měsíců 

následujících po měsíci, ve kterém byl vklad do katastru zapsán. Další náhradí lhůta je 

stanovena v případech nedokončeného dědického řízení do 31. prosince roku, v němž 

poplatník zemřel, v tomto případě je dědic povinen za nemovitost, která byla předmětem 

dědického řízení, podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího 

po měsíci, v němž nabylo právní moci rozhodnutí, kterým bylo skončeno dědické řízení. 

[5] 

Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém z předchozích 

zdaňovacích období, povinnost podat DAP je pouze v případech kdy došlo ke změně 

okolností rozhodných pro vyměření daně. [5] 
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3.5.1 Analýza podaných přiznání za období 2005-2013 

Analýza bude zaměřena na podání daňových přiznání, na základě kterých je 

vypočtena daňová povinnost, která je následně stanovena platebním výměrem nebo HPS. 

Zaměřila jsem se na Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Žatci za 

období 2005 - 2013 (do 30. 6. 2013), ze kterého mi byly poskytnuty potřebné údaje 

a informace k provedení analýzy. 

Cílem analýzy je zjistit, jak si daňový poplatníci plní své daňové povinnosti 

spojené s podáním přiznání a v případě nesplnění této povinnosti, jak správce daně tyto 

poplatníky vyhledá a následně vyměří, aby nedošlo k úniku výběru této daně. 

Běžná daňová přiznání k DNE (řádné a dílčí) 

Řádné a dílčí daňové přiznání musejí podat ti, u kterých nastaly v předchozím 

zdaňovacím období změny v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí. Běžná DAP budou 

rozdělena do následujících skupin: 

1. řádné DAP podané ve lhůtě: 

 v roce 2005 je evidováno 497 podání, 

 v roce 2006 je evidováno 289 podání, 

 v roce 2007 je evidováno 271 podání, 

 v roce 2008 je evidováno 387 podání, 

 v roce 2009 je evidováno 625 podání, 

 v roce 2010 je evidováno 465 podání, 

 v roce 2011 je evidováno 277 podání, 

 v roce 2012 je evidováno 407 podání, 

 do 30. 6. 2013 je evidováno 328 podání.  

2. řádné DAP podané po lhůtě: 

 v roce 2005 je evidováno 186 podání, 

 v roce 2006 je evidováno 173 podání, 

 v roce 2007 je evidováno 201 podání, 

 v roce 2008 je evidováno 153 podání, 

 v roce 2009 je evidováno 227 podání, 
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 v roce 2010 je evidováno 184 podání, 

 v roce 2011 je evidováno 92 podání, 

 v roce 2012 je evidováno 64 podání, 

 do 30. 6. 2013 je evidováno 14 podání. 

3. řádné DAP podané po lhůtě na základě upozornění či výzvy k podání:  

 v roce 2005 je evidováno 273 podání, 

 v roce 2006 je evidováno 308 podání, 

 v roce 2007 je evidováno 302 podání, 

 v roce 2008 je evidováno 337 podání, 

 v roce 2009 je evidováno 418 podání, 

 v roce 2010 je evidováno 319 podání, 

 v roce 2011 je evidováno 169 podání, 

 v roce 2012 je evidováno 148 podání, 

 do 30. 6. 2013 je evidováno 40 podání. 

4. dílčí DAP podané ve lhůtě: 

 v roce 2005 je evidováno 430 podání, 

 v roce 2006 je evidováno 291 podání, 

 v roce 2007 je evidováno 234 podání, 

 v roce 2008 je evidováno 480 podání, 

 v roce 2009 je evidováno 411 podání, 

 v roce 2010 je evidováno 294 podání, 

 v roce 2011 je evidováno 253 podání, 

 v roce 2012 je evidováno 326 podání, 

 do 30. 6. 2013 je evidováno 428 podání. 

5. dílčí DAP podané po lhůtě: 

 v roce 2005 je evidováno 74 podání, 

 v roce 2006 je evidováno 21 podání, 

 v roce 2007 je evidováno 36 podání, 

 v roce 2008 je evidováno 91 podání, 

 v roce 2009 je evidováno 45 podání, 
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 v roce 2010 je evidováno 69 podání, 

 v roce 2011 je evidováno 18 podání, 

 v roce 2012 je evidováno 32 podání, 

 do 30. 6. 2013 je evidováno 77 podání. 

6. dílčí DAP podané po lhůtě na základě upozornění či výzvy k podání DAP: 

 v roce 2005 je evidováno 91 podání, 

 v roce 2006 je evidováno 72 podání, 

 v roce 2007 je evidováno 65 podání, 

 v roce 2008 je evidováno 169 podání, 

 v roce 2009 je evidováno 78 podání, 

 v roce 2010 je evidováno 153 podání, 

 v roce 2011 je evidováno 8 podání, 

 v roce 2012 je evidováno 84 podání, 

 do 30. 6. 2013 je evidováno 103 podání. 

Souhrnný přehled o podaných běžných daňových přiznání poskytuje tabulka č. 3. 

Tabulka 3: Souhrnný přehled podaných běžných DAP na ÚzP v Žatci 

skupina 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 497 289 271 387 625 465 277 407 328 

2 186 173 201 153 227 184 92 64 14 

3 273 308 302 337 418 319 169 148 40 

4 430 291 234 480 411 294 253 326 428 

5 74 21 36 91 45 69 18 32 77 

6 91 72 65 169 78 153 8 84 103 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V grafu č. 3 (viz následující strana) je znázorněn vývoj počtu podaných běžných 

DAP v jednotlivých letech, které bylo učiněno poplatníky ve stanovené lhůtě a zároveň je 

patrné, kolik poplatníků podalo DAP po lhůtě či na výzvu nebo upozornění k podání DAP.  

Běžná DAP podaná ve lhůtě do 31. 1. měla od roku 2005 až do roku 2008 klesající 

tendenci, jejíž příčinou je špatná informovanost poplatníků a neznalost ZDNE. V roce 

2009 došlo k mírnému nárůstu, který opět v roce 2010 poklesl. Od roku 2011 dochází ke 

skokovému nárůstu podaných DAP, který byl ovlivněn nabytím účinnosti zákona 

č.280/2009 Sb., daňový řád, kdy byla zavedena pokuta za opožděné tvrzení daně, toto se 
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odráží i v běžných DAP podaných poplatníky po lhůtě, kdy naopak dochází k poklesu 

počtu těchto DAP. 

Z grafu je patrné, že převážná většina vyzývaných poplatníků patří do skupiny 

řádných DAP, kdy se jedná o nové poplatníky, kteří si nesplnili svoji povinnost podat DAP 

ve lhůtě, což bylo zapříčiněno značnou neinformovanosti a neznalosti ZDNE. Tato 

skutečnost je pro správce daně zatěžující z důvodu velké časové náročnosti spojené 

s vyhledávací činností. 

Graf 3: Vývoj počtu běžných DAP podaných na ÚzP v Žatci v letech 2005 - 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dodatečná daňová přiznání k DNE 

Dodatečným přiznáním na vyšší daňovou povinnost nebo dodatečným přiznáním na 

nižší daňovou povinnost se mění poslední známá daňová povinnost buď na daň vyšší, nebo 

na daň nižší.[6] 

Dodatečná DAP budou rozdělena do následujících skupin: 

1. dodatečné DAP: 

 v roce 2005 je evidováno 222 podání, 

 v roce 2006 je evidováno 251 podání, 

 v roce 2007 je evidováno 286 podání, 

 v roce 2008 je evidováno 340 podání, 
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 v roce 2009 je evidováno 213 podání, 

 v roce 2010 je evidováno 172 podání, 

 v roce 2011 je evidováno 264 podání, 

 v roce 2012 je evidováno 88 podání, 

 do 30. 6. 2013 je evidováno 29 podání 

2. dodatečné DAP podané na základě upozornění či výzvy k podání dod. DAP: 

 v roce 2005 je evidováno 14 podání, 

 v roce 2006 je evidováno 25 podání, 

 v roce 2007 je evidováno 16 podání, 

 v roce 2008 je evidováno 10 podání, 

 v roce 2009 je evidováno 10 podání, 

 v roce 2010 je evidováno 2 podání, 

 v roce 2011 je evidováno 4 podání, 

 v roce 2012 je evidováno 2 podání, 

 do 30. 6. 2013 je evidováno 1 podání 

V tabulce č. 4 je uveden přehled o podaných dodatečných DAP. 

Tabulka 4: Přehled podaných dodatečných DAP na ÚzP v Žatci 

skupina 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
do 30.6. 

2013 

1 222 251 286 340 213 172 264 88 29 

2 14 25 16 10 10 2 4 2 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 4: Vývoj počtu dodatečných DAP podaných na ÚzP v Žatci v letech 2005 - 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V grafu č. 4 je znázorněn vývoj podání dodatečných DAP. Tento typ daňového 

přiznání se podává, jestliže poplatníkovi byla již vyměřena daň na toto zdaňovací období 

v nesprávné výši. Do roku 2008 měla křivka stoupající tendenci, která mohla být 

zapříčiněna špatnou informovaností poplatníků podání DAP, kdy tato situace nastává 

například v souvislosti se stavebním úřadem, který vydal stavební povolení či kolaudaci. 

V období 2009 - 2010 dochází k poklesu, z důvodu zvýšení počtu poplatníků, u kterých 

ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných 

pro vyměření daně. Výkyv v roce 2011 byl způsobem vnitřním předpisem, na základě 

kterého, nebylo možné si po 31. 1. podat dílčí DAP. V roce 2012 se od tohoto vnitřního 

předpisu upustilo, proto až do roku 2013 má křivka opět klesající tendenci. 

Přenesená daňová přiznání k DNE 

Pokud poplatník podal daňové přiznání v některém předchozím zdaňovacím období 

nebo mu byla daň vyměřena či doměřena v některém z předchozích zdaňovacích období 

z moci úřední a ve srovnání s tímto období nedošlo ke změnám, poplatník nepodává 

daňové přiznání. V tomto případě se daň vyměří ve výši poslední známé daně, v praxi to 

znamená, že se tato přiznání přenesou v systému ADIS na další zdaňovací období. Tento 

přehled je uveden v tabulce č. 5.  

Tabulka 5: Přehled přenesených DAP na ÚzP v Žatci 

rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

počet 6455 7225 7418 7398 7555 8315 8999 8960 8411 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 5: Vývoj počtu přenesených DAP podaných na ÚzP v Žatci v letech 2005 - 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 5 zobrazuje křivku vývoje přenesených DAP poplatníků, u kterých ve 

srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro 

vyměření daně. Tento stav je z daňového hlediska neovlivnitelný. 

Daňová přiznání typu U – z moci úřední 

V případě, že si daňový subjekt nesplnil svoji povinnost podat daňové přiznání, 

správce daně ho vyzve výzvou k podání daňového přiznání v náhradní lhůtě 15 dnů ode 

dne doručení této výzvy. Pokud výzvě ve stanovené lhůtě není vyhověno, správce daně 

vyměří daň podle pomůcek. [6] 

Specifickým případem vyměření z moci úřední je vyměření daně ve výši 

spoluvlastnického podílu na pozemku nebo na stavbě. Tento případ vzniká tehdy, je-li ve 

lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období podáno daňové přiznání alespoň jedním ze 

spoluvlastníků za jeho spoluvlastnický podíl na pozemku nebo na stavbě mají povinnost 

podat daňové přiznání každý spoluvlastník za svůj podíl, pokud tak neučiní, správce daně 

mu vyměří daň z moci úřední, bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání. [5] 

Tento přehled za jednotlivá období je uveden v tabulce č. 6. 

Tabulka 6: Přehled DAP vyměřených z moci úřední na ÚzP v Žatci 

rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
do 30.6. 

2013 

počet 15 23 34 83 54 49 98 58 145 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 6: Vývoj počtu přenesených DAP podaných na ÚzP v Žatci v letech 2005 - 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z grafu č. 6 je patrné, že vyměření z moci úřední má do roku 2008 stoupající 

tendenci, která byla především ovlivněna novelou č. 545/2005 Sb. do ZDNE od 1. 1. 2007, 

která přinesla především změny v podávání daňového přiznání a placení daně z pozemků v 

případě spoluvlastnictví pozemků, a to podle rozsahu spoluvlastnických podílů. V období 

2009 - 2010 dochází ke klesajícímu trendu, kdy možnost podání DAP za spoluvlastnictví 

pozemků byla v širším podvědomí poplatníků. V roce 2011 došlo k nabytí účinnosti 

zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a také zákona č. 281/2009 Sb., kterými došlo 

k novelizaci ZDNE spočívající v možnosti podání DAP za spoluvlastnické podíly na 

stavbách, bytech a samostatných nebytových prostorech. To se odrazilo na stoupajícím 

trendu v tomto období. V roce 2012 byla tato novela více v podvědomí poplatníků. Nárůst 

v roce 2013 byla zapříčiněna ukončením obnovy katastrálního operátu v roce 2012, kdy 

došlo k nárůstu poplatníků, kteří si měli podat na spoluvlastnický podíl u pozemků 

vedených v KN.  

Výsledek zjištění 

Tabulka č. 6 poskytuje přehled o celkovém počtu podaných a vyměřených DAP na 

ÚzP v Žatci za období 2005 - 2013. 

Tabulka 6: Přehled podaných a vyměřených DAP na ÚzP v Žatci  

Daňová přiznání 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
do 30.6. 

2013 

do 31.1. 927 580 505 867 1036 759 530 733 756 

po 31.1. 482 445 523 584 485 425 374 184 120 

po 31.1. na výzvu 378 405 383 516 506 474 181 234 144 

z moci úřední 15 23 34 83 54 49 98 58 145 

celkem 1802 1453 1445 2050 2081 1707 1183 1209 1165 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 7: Vývoj počtu podaných a vyměřených DAP na ÚzP v Žatci v letech 2005 - 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu č. 7 vyplývá, jaké typy DAP byly v jednotlivém období podány a vyměřeny 

z moci úřední. 

V roce 2005 mělo povinnost podat DAP 1 802 poplatníků. Ve stanovené lhůtě pro 

podání DAP do 31. 1. podalo 927 poplatníků. Po této lhůtě si podalo 482 poplatníků 

a dalších 378 poplatníků si podalo až po upozornění či výzvě k  podání daňového přiznání. 

15 poplatníků si nesplnilo svoji zákonnou povinnost vůbec a daň jim byla vyměřena podle 

pomůcek z moci úřední. 

V roce 2006 mělo povinnost podat DAP 1 453 poplatníků. Ve stanovené lhůtě pro 

podání DAP do 31. 1. podalo 580 poplatníků. Po této lhůtě si podalo 445 poplatníků 

a dalších 405 poplatníků si podalo až po upozornění či výzvě k  podání daňového přiznání. 

23 poplatníků si nesplnilo svoji zákonnou povinnost vůbec a daň jim byla vyměřena podle 

pomůcek z moci úřední. 

V roce 2007 mělo povinnost podat DAP 1 445 poplatníků. Ve stanovené lhůtě pro 

podání DAP do 31. 1. podalo 505 poplatníků. Po této lhůtě si podalo 523 poplatníků 

a dalších 383 poplatníků si podalo až po upozornění či výzvě k  podání daňového přiznání. 

34 poplatníků si nesplnilo svoji zákonnou povinnost vůbec a daň jim byla vyměřena podle 

pomůcek z moci úřední. 

V roce 2008 mělo povinnost podat DAP 2 050 poplatníků. Ve stanovené lhůtě pro 

podání DAP do 31. 1. podalo 867 poplatníků. Po této lhůtě si podalo 584 poplatníků 

a dalších 516 poplatníků si podalo až po upozornění či výzvě k  podání daňového přiznání. 
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83 poplatníků si nesplnilo svoji zákonnou povinnost vůbec a daň jim byla vyměřena podle 

pomůcek z moci úřední. 

V roce 2009 mělo povinnost podat DAP 2 081 poplatníků. Ve stanovené lhůtě pro 

podání DAP do 31. 1. podalo 1 036 poplatníků. Po této lhůtě si podalo 485 poplatníků 

a dalších 506 poplatníků si podalo až po upozornění či výzvě k  podání daňového přiznání. 

54 poplatníků si nesplnilo svoji zákonnou povinnost vůbec a daň jim byla vyměřena podle 

pomůcek z moci úřední. 

V roce 2010 mělo povinnost podat DAP 1 707 poplatníků. Ve stanovené lhůtě pro 

podání DAP do 31. 1. podalo 759 poplatníků. Po této lhůtě si podalo 425 poplatníků 

a dalších 474 poplatníků si podalo až po upozornění či výzvě k  podání daňového přiznání. 

49 poplatníků si nesplnilo svoji zákonnou povinnost vůbec a daň jim byla vyměřena podle 

pomůcek z moci úřední. 

V roce 2011 mělo povinnost podat DAP 1 183 poplatníků. Ve stanovené lhůtě pro 

podání DAP do 31. 1. podalo 530 poplatníků. Po této lhůtě si podalo 374 poplatníků 

a dalších 181 poplatníků si podalo až po upozornění či výzvě k  podání daňového přiznání. 

98 poplatníků si nesplnilo svoji zákonnou povinnost vůbec a daň jim byla vyměřena podle 

pomůcek z moci úřední. 

V roce 2012 mělo povinnost podat DAP 1 209 poplatníků. Ve stanovené lhůtě pro 

podání DAP do 31. 1. podalo 733 poplatníků. Po této lhůtě si podalo 184 poplatníků 

a dalších 234 poplatníků si podalo až po upozornění či výzvě k  podání daňového přiznání. 

58 poplatníků si nesplnilo svoji zákonnou povinnost vůbec a daň jim byla vyměřena podle 

pomůcek z moci úřední. 

V roce 2013 (do 30. 6.) mělo povinnost podat DAP 1 165 poplatníků. Ve stanovené 

lhůtě pro podání DAP do 31. 1. podalo 756 poplatníků. Po této lhůtě si podalo 120 

poplatníků a dalších 144 poplatníků si podalo až po upozornění či výzvě k  podání 

daňového přiznání. 145 poplatníků si nesplnilo svoji zákonnou povinnost vůbec a daň jim 

byla vyměřena podle pomůcek z moci úřední. 

Následující graf č. 8 zobrazuje vývoj celkového počtu DAP, které měli poplatníci 

povinnost podat v jednotlivých zdaňovacích obdobích. Uvedené počty jsou závislé na 

provedených vkladech a záznamech na katastrálních úřadech, které nejsou z daňového 

hlediska ovlivnitelné. 
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Graf 8: Vývoj celkového počtu podaných a vyměřených DAP na ÚzP v Žatci v letech 2005 - 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.5.2 Vyhledávací činnost při správě daně z nemovitostí 

Součástí správy daně z nemovitostí je také vyhledávací činnost, kterou provádí 

jednotliví referenti majetkových daní příslušných ÚzP. Vyhledávání patří k jedné 

z nejdůležitějších pracovních činností referenta, aby nedocházelo k úniku výběru této daně. 

Vyhledávací činnost zpravidla začíná při přenosu daňových přiznání na další 

zdaňovací období v systému ADIS, který většinou probíhá v druhé polovině března 

aktuálního zdaňovacího období. Referent zadá při přenosu podmínku, aby se nepřenášela 

DAP poplatníků s nevyjasněným vlivem KN. V důsledku toho dojde k rozdělení 

poplatníků na zpracované, nezpracované a eliminované.  

Zpracovaní poplatníci jsou ti, u kterých nedošlo ke změně okolností rozhodných 

pro vyměření daně. 

Nezpracovaní a eliminovaní poplatníci se nepřenesou do dalšího zdaňovacího 

období a referent musí vyhledat, z jakého důvodu nemohou být přeneseni.  

Při přenosu DAP se vytisknou případné sestavy, na základě kterých probíhá 

samotná vyhledávací činnost. Do systému ADIS jsou nahrávána data z ISKN. Jsou to údaje 

o vkladech a záznamech, které provedli katastrální úřady. Velkým pomocníkem při této 

vyhledávací činnosti je systém MYSIS, jedná se o geografický informační systém, který 

umožňuje správcům daně dohledat vlastnictví subjektů, vyhledávání parcel, výpočet 

plochy, aj. 
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Na sestavě nezpracovaných poplatníků figurují poplatníci, kteří si nepodali DAP 

do přenosu DAP. Nepodaná DAP mohou nastat z důvodu nesplněni povinnosti podat DAP 

při změně okolností rozhodných pro vyměření daně nebo došlo ke konci poplatnictví. 

Konec poplatnictví může nastat, pokud poplatník již žádné nemovitosti nevlastní. V tomto 

případě se musí vyhledat nový vlastník těchto nemovitostí. Další možností konce 

poplatnictví je úmrtí. Zde je opět nutné vyhledat případné dědice, zjistit zda bylo ukončeno 

dědické řízení. Poté se provede následná kontrola, zda dědicové podali DAP. 

Na sestavě eliminovaných poplatníků se objevují ti, kteří nemají podaná DAP na 

spoluvlastnický podíl. V tomto případě správce daně provede vyměření daně z moci úřední 

ve výši spoluvlastnického podílu na stavbě či pozemku, bez předchozí výzvy k podání 

daňového přiznání. 

Další fází vyhledávací činnosti je zjištění nových poplatníků, kteří si nepodali 

DAP. Údaje o těchto poplatnících by měly být nahrávány do systému ADIS z ISKN do 

úlohy „poplatník“, kde jsou označení symbolem pro nového poplatníka. 
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4. Návrhy a doporučení 

Z grafu č. 7 na straně 32 vyplývá, že podaných daňových přiznání ve lhůtě je méně 

než polovina z celkového počtu DAP, které měli poplatníci povinnost podat v jednotlivých 

zdaňovacích obdobích. Tento počet odpovídá v průměru za všechna období cca 45 %. Toto 

nízké procento je převážně způsobeno špatnou informovaností poplatníků. Z informací, 

které mi byly poskytnuty referenty územních pracovišť, kteří přímo komunikují 

s poplatníky při podávání daňových přiznání, je tato neinformovanost poplatníků velmi 

častá, byť neznalost zákona nikoho neomlouvá. 

Abychom docílili zvýšení tohoto procenta, je zapotřebí větší informovanosti 

poplatníků. V médiích sice nějaká zmínka o termínech přiznání zazní, ale je to 

v nedostatečné míře.  

Velkým přínosem by byla užší spolupráce katastrálních a finančních úřadů ve 

smyslu informování účastníků řízení, např. prostřednictvím informačních letáků 

o podávání daňových přiznání k dani z nemovitostí, které by se předávaly při podávání 

návrhů na vklad nebo při předání či zasílání smluv již zaregistrovaných do katastru 

nemovitostí každému účastníkovi řízení. 

Větší informovanost poplatníků o podání daňových přiznání by vedla ke snížení 

nákladů na zasílání výzev na podání daňového přiznání či neformálního upozornění, kdy 

poštovné dle sazeb České pošty za zaslání jedné výzvy činí 41,80 Kč. 

S pozdním podáním daňového přiznání je spojena i pokuta za opožděné tvrzení 

daně, která vzniká poplatníkovi při dosažení pokuty v částce od 200,- Kč. Tato je pak 

dalším nákladem na poštovném. 

4.1 Efektivnost vyhledávání 

Z hlediska zefektivnění vyhledávání poplatníků, kteří měli povinnost podat daňové 

přiznání, je nutné, aby data poskytovaná prostřednictvím ISKN byla nahrávána 

co nejpřesněji a především včas. 

V důsledku reorganizace české daňové správy docházelo k nedostatečnému 

dohrávání dat z ISKN, což zapříčinilo přenesení poplatníků, u kterých nastala změna, 

do dalšího zdaňovacího období. Tento problém byl po nahrání dat řešen případným 
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odvoláním ze strany poplatníků či přezkumným řízením, které opět vedlo ke zvýšení 

nákladů na daňovém řízení. 

Značným nedostatkem při nahrávání dat z ISKN, jsou chybějící data o dědictví, 

která jsou v katastru nemovitostí provedena záznamem na základě usnesení o dědictví 

zaslaných příslušnými notáři. 

V případě poskytnutí těchto informací prostřednictvím dat, která by se automaticky 

dohrávala s ostatními vklady a záznamy, by se zabránilo případnému úniku vybrání daně 

za nemovitosti, které byly předmětem dědického řízení. Toto může nastat v případě, že 

poplatník zemře, tudíž se nepřenese do dalšího zdaňovacího období a dědické řízení trvá 

i několik let.  

Dalším přínosem by byla lepší spolupráce se stavebními úřady, které by 

automaticky poskytovali informace o stavebních řízeních (např. stavebních povolení, 

kolaudacích, atd.), na základě kterých poplatníkovi nastala změna a má povinnost podat 

daňové přiznání. 

Velkým problémem je získávání informací o nájemních smlouvách se Státním 

pozemkovým úřadem, kdy poplatníkem daně z těchto pronajatých pozemků, se kterými je 

příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, je právě nájemce. 

V praxi to funguje tak, že územní pracoviště vyzývají tyto úřady výzvou 

k poskytování informací správci daně, aby nedocházelo k úniku vybrání této daně. Otázkou 

je, zda všechna územní pracoviště tyto výzvy posílají, tak jak mají. Proto by bylo ideální, 

kdyby tyto informace příslušné úřady zasílali automaticky, např. do datových schránek 

příslušných územních pracovišť, aby docházelo k včasnému prošetření a případnému 

doměření daně. 
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5. Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo nastínit problematiku daně z nemovitostí od 

jejího historického vývoje až po současnost, provést analýzu současného stavu daně 

z nemovitostí a na základě zjištěných výsledků navrhnout možná doporučení pro zlepšení 

současného stavu, z hlediska efektivního výběru daně. 

V kapitole č. 2 jsem charakterizovala daň z nemovitostí a popsala zde její 

historický vývoj a význam. Stejně tak je zde popsána historie katastru nemovitostí, který 

s daní z nemovitostí úzce souvisí. 

Důležitou kapitolou je kapitola č. 3, ve které jsem provedla analýzu současného 

stavu daně z nemovitostí, kterou jsem rozdělila na dvě relativně samostatné části: daň 

z pozemků a daň ze staveb. Analýza byla zaměřena na současnou právní úpravu. Nastínila 

jsem zde vývoj daňového inkasa daně z nemovitostí v ČR za období 2005-2012, které se 

rozděluje mezi jednotlivé obce. Nedílnou součástí této kapitoly bylo provedení analýzy 

podaných daňových přiznání k dani z nemovitostí na ÚzP v Žatci za období 2005 – 2013, 

na základě které bylo zjištěno, jak si poplatníci plnili v průběhu těchto období své 

povinnosti spojené s podáním daňového přiznání. Výsledkem tohoto zjištění bylo, že 

podaných daňových přiznání ve lhůtě do 31. 1. je méně než polovina z celkového počtu 

DAP, které měli poplatníci povinnost podat v jednotlivých zdaňovacích obdobích. Tato 

skutečnost je zapříčiněna především špatnou informovaností poplatníků. Někteří dokonce 

směšují daň z nemovitostí s daní z příjmů, kdy jsou v domnění, že DAP se podává do 31. 

3. Poslední část této kapitoly jsem zaměřila na vyhledávací činnost, která patří k jedné 

z nejdůležitějších pracovních činností referenta, aby nedocházelo k úniku výběru této daně. 

Je zde popsán postup, jakým způsobem a kdy provádějí referenti vyhledávací činnost. 

V kapitole č. 4 jsou uvedeny návrhy a doporučení, které jsou v první části zaměřené 

na poplatníka. Zde je největším problémem právě špatná informovanost, kdy jsem 

doporučila větší prezentaci v médiích nebo užší spolupráci katastrálních a finančních 

úřadů, kdy by například pomocí informačních letáků mohli být poplatníci o podání DAP 

informováni již při podávání návrhů na vklad či při obdržení smlouvy, u které již byl 

proveden vklad. Druhá část je zaměřena na zefektivnění vyhledávací činnosti, kde velkým 

problémem je nevčasnost nahrávání dat z ISKN a některá data nejsou dohrávána vůbec. 

Jedná se například o chybějící data o dědictví. Doporučením bylo, aby data poskytovaná 
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prostřednictvím ISKN byla nahrávána co nejpřesněji a především včas. Dále je tu 

nedostatečná spolupráce se stavebními úřady či se Státním pozemkovým úřadem, kteří 

poskytují velmi důležité informace ovlivňující povinnost podat DAP. Jsou to zejména 

stavební řízení (rozhodnutí o umístění stavby, kolaudace) či nájemní smlouvy.  

Při aplikaci mnou navržených opatření by došlo ke zlepšení situace spojené 

s včasným podáváním DAP, což úzce souvisí s výběrem daně z nemovitostí a s větší 

efektivností při vyhledávací činnosti.  
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