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1 ÚVOD 

Tématem této bakalářské práce je daň jako možný faktor ovlivňující výběr 

nemovitostí. Pozornost bude věnována zejména dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen 

„DNNV“) s orientací na rodinné domy ve smyslu zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., 

o dani z nabytí nemovitých věcí (dále „ZOS13“) a jeho rekodifikace zákona č. 254/2016 Sb. 

(dále „ZDNNV16“). 

Daně, mnohými diskutované, avšak neoblíbené téma. Ať už je smysl placení daní více, 

či méně absurdní, setkáváme se s nimi prakticky denně. Alibistické chování lidí k takovým 

poplatkům je zcela pochopitelné, nikdo nechce dobrovolně přispívat do státní pokladny. Vede 

však k němu zejména fakt, že ne všichni se cítí být rovni před rozmanitým, státem nabízejícím 

okruhem možností. Máme na mysli různá zvýhodnění, osvobození a vymezení postihujících 

osob, které u jednotlivých druhů daní existují. Mnozí tak žijí v představě, že jejich peněžní 

prostředky zajišťují větší měrou slabší sociální skupiny či podvodníky, nikoliv je samotné. 

Daně jsou tak velice pestrou, novelizacemi neustále oživovanou oblastí. DNNV je pak 

mnohdy řazena do stínu ostatních vybíraných daní. Netvoří významnou položku veřejných 

příjmů, nicméně pro „obyčejného“ člověka, nabyvatele nemovitosti, má zcela odlišný účinek. 

K základním metodám, které budou v práci využity, patří vedle obecných vědeckých 

metod analýzy, dedukce, komparace a syntézy, také řízený rozhovor (dotazování experta). 

Cílem práce je potencionálním čtenářům pomoci získat přehled o DNNV s důrazem  

na nově účinnou právní úpravu, stanovit postup při výpočtu daňové povinnosti, všeobecně 

informovat o potřebných náležitostech při převodu nemovitosti a poukázat na ovlivnění jejich 

rozhodnutí z pohledu kritéria DNNV. 

V práci nebudeme řešit daňovou oblast v jiných zemích, ani vysvětlovat veškeré 

paragrafy využívaných právních předpisů. Ukázka ocenění nemovitosti má posloužit  

pro zajímavost a všeobecný přehled, nikoliv jako dostačující a relevantní materiál  

pro pochopení problematiky oceňování. Účelem práce není ani naučit čtenáře pracovat 

s využitým programem promethee, ale pouze dát do podvědomí jeho existenci. 

V první části bakalářské práce vymezíme základní pojmy z oblasti daní, které jsou 

nezbytné pro správný výklad souvisejících právních předpisů. Získané poznatky budeme 

následně aplikovat na DNNV, kde mj. budeme pojednávat o jejím historickém vývoji  

a významu vzhledem k podílu na inkasu všech daní a na hrubém domácím produktu (dále jen 

„HDP“). Zmíníme podstatné novelizace v zákonném předpisu se zhodnocením té 

nejvýznamnější v podobě změny poplatníka. Stanovíme postup určení základu daně, výpočtu 
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daňové povinnosti a její splatnosti. Vzhledem k tomu, že DNNV se platí při převodu 

nemovitosti – koupí, nebo směnou, je na místě pojednat o změně vlastnického práva 

v katastru nemovitostí. 

Ve druhé části budeme charakterizovat vybrané nemovitosti, jejichž volba proběhla 

v návaznosti na 3. kapitolu. Pro naše účely se budeme zabývat rodinnými domy. Jejich popisy 

budou vycházet ze získaných znaleckých posudků (dále jen „ZPos“). Na základě jednoho 

z nich si nastíníme postup při ocenění nemovitosti, u kterého poznamenáme důležité 

paragrafy v oceňovacích vyhláškách. Za určitých předpokladů a z vypočtených hodnot určíme 

výši daňové povinnosti jednotlivých domů. 

Třetí část práce budeme věnovat především výzkumu. V souvislosti s požadavky  

a nároky dotázaného člověka bude pomoci rozhodovací metody promethee stanovena nejlepší 

varianta domu. Tedy dům, který by měl být za daných okolností dotyčným člověkem vybrán. 

Následně bude, při různých situacích, zkoumán vliv DNNV na změnu nejlepší varianty. 

Citlivost změny ve spojitosti s daní, budeme provádět i mimo námi zvolený příklad. 

Zamyslíme se také nad jinými povinnými platbami daňového systému, které mohou mít 

v konečném důsledku vliv na výběr nemovitosti. Dosažené výsledky a úvahy zhodnotíme  

ve srovnání s publikovaným dotazníkem, který nám dokáže věrohodněji poskytnout smýšlení 

obyvatelstva v této problematice. Ze získaných výsledků se v závěru rovněž pokusíme 

navrhnout změny tak, aby DNNV byla pro nás akceptovatelná a neovlivňovala nás v tak 

důležitých životních rozhodnutích. 

Tato bakalářská práce vychází z legislativy účinné k 1. 1. 2017. Práce byla dána 

k vazbě dne 7. 4. 2017. 
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2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ 

V dnešní pokročilé době neustále slýcháváme stížnosti k poplatkům do veřejných 

rozpočtů, ale nechceme si již uvědomovat jejich druhou stránku, jaké by to bylo bez nich. 

„Ber, ale nedávej“ – takto by šel charakterizovat obraz, ke kterému by chtěla inklinovat 

většina populace. Vybírání daní je však jedním z prostředků, který vede ke zvyšování 

veřejných rozpočtů a k jejich následnému rozpouštění na konkrétní potřeby. Definování daně 

najdeme v řadě publikací
1
. Když je vezmeme v úvahu, můžeme ji sami formulovat  

jako obligatorní platbu fyzických nebo právnických osob, která je státem pomocí nástrojů 

různě regulována, aby výrazným způsobem nenarušovala sociální odolnost postihovaných 

subjektů. 

Blíže se na pojem daně a s ní související terminologii podíváme v následující kapitole. 

Stejně tak se zaměříme na teoretický výklad DNNV, její historický vývoj, význam a výpočet. 

Problematické pasáže si vysvětlíme na praktických příkladech a obecně si poskytneme 

informace o zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 

2.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

Abychom správně a lépe pochopili problematiku daní, musíme nejprve porozumět 

terminologii, která se využívá pro její výklad. Ne vždy se nám totiž vyplatí spoléhat se na cizí 

pomoc. Zvláště potom, když na základě svých neznalostí mnohdy platíme více nebo dokonce 

něco, co nemusíme. 

 

2.1.1 DAŇ 

Definici daně jsme obecně stylizovali již v úvodu kapitoly. Nicméně oblast daní, jejich 

členění, funkce a další náležitosti je okruh velice obsáhlý. Nehledě na to, že každoročně 

dochází k jejich novelizacím. Proto jim budeme věnovat bližší pozornost. 

Daň je považována za povinnou, nenávratnou, zákonem stanovenou platbu  

do veřejného rozpočtu
2
, která může být placena pravidelně (např. daň z nemovitých věcí), 

nebo nepravidelně (jednorázově) za určitých faktorů (např. DNNV). Jedná se o platbu 

neúčelovou a neekvivalentní.  

                                                 
1
 Např. podle KUBÁTOVÁ, 2015; ŠIROKÝ, 2008; RADVAN, 2012. 

2
 Veřejné rozpočty slouží k financování poskytovaných veřejných služeb. Jedná se o státní rozpočet a rozpočty 

   územních samosprávných celků. 
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 Neúčelovost je vyznačována tím, že není předem známo, co bude z vybrané daně 

financováno. Nemá tedy charakter konkrétního účelu, ale rozmanitosti. Může být 

využita na různé veřejné potřeby.  

 Neekvivalentnost je chápána jako nemožnost subjektu daně požadovat protiplnění 

ve výši přiměřené jeho platbě. Jinými slovy, ten, kdo platí daň, nemůže očekávat, 

že při placení vyšších daní bude oproti jiným poplatníkům nějakým způsobem 

zvýhodněn (např. ve spotřebě veřejných statků
3
) 

4
. 

Z pohledu finančního práva se jedná o závazkový vztah, ze kterého vyplývá povinnost 

dlužníka (daňového subjektu) vyhovět pohledávce věřitele (státu). V případě jeho nesplnění 

může být závazkový vztah sankciován pokutou nebo kvalifikován jako trestný čin. S tímto 

pohledem se lidé setkávali již za období první republiky, kdy nemožnost vymožení daně byla 

trestána odnětím svobody na 1 den za každých dlužných 50 Kč 
5
. 

Základní funkci daní lze vyčíst ze samotné definice a je ji získávání peněžních 

prostředků do veřejných rozpočtů, z kterých se následně finance odčerpávají, aby byly 

pokryty veřejné výdaje (tzv. fiskální funkce). Cílem jejich dílčích funkcí je snaha o: 

 financování podceňovaných oblastí (alokační funkce),  

 transfer finančních prostředků od bohatších k chudším (redistribuční funkce), 

 a získání stability makroekonomických ukazatelů (např. míra nezaměstnanosti) 

v době hospodářské recese
6
 (stabilizační funkce). 

Jedná se o funkce, které dávají do souladu nejen rozdílnou sociální úroveň lidí, ale snaží se 

i o udržování určité úrovně ekonomiky tak, aby v ní nedocházelo ke zbytečným výkyvům. To 

je zajišťováno pomocí dostupných nástrojů, kterými může být zavedení progresivní daně
7
  

či snižování daní v době hospodářské krize a naopak, které zajistí podporu v poptávce po 

zboží a službách. To vyplývá i z principu pružnosti, kdy by daně neměly být stále stejné,  

ale měly by se regulovat v závislosti na změnách ekonomiky 
8
. 

Jednotlivé daně jsou tříděny podle několika hledisek. Za primární se považuje dělení 

na daně přímé a nepřímé.  

                                                 
3
 Veřejným statkem mohou být např. pouliční lampy, obrana státu apod. Jedná se o nedělitelnou 

  a nevylučitelnou spotřebu. Nelze ji rozdělit mezi jednotlivé spotřebitele, ani jí zamezit.  
4
 Podle KUBÁTOVÁ, 2009; ŠIROKÝ, 2008. 

5
 Podle ŠIROKÝ, 2008; FALADA, 2009. 

6
 Recesí se rozumí hospodářský pokles. 

7
 Progresivní daň je taková, kdy s růstem důchodu roste i míra zdanění. Tou se nerozumí sazba daně, ale 

  skutečné procentní vyjádření toho, jak velkou daň zaplatíme vzhledem ke hrubé mzdě. 
8
 Podle KUBÁTOVÁ, 2009. 
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 Přímé daně jsou takové, které přímo postihují důchod
9
 poplatníka. Plátcem  

a poplatníkem je jedna osoba. Řadíme zde daně majetkové a důchodové. 

 Nepřímé daně naopak mají osobu plátce a poplatníka odlišnou. Není postihován 

důchod subjektu, který daň odvádí, ale tato povinnost je přenesena na jiný subjekt. 

Jedná se o daň z přidané hodnoty (dále „DPH“), daň spotřební a daně 

energetické
10

. 

 

2.1.2 SUBJEKT DANĚ 

Subjektem daně je v zákonech označován termín, pomocí něhož zjistíme, zda se 

konkrétní daň týká naší osoby. Sdělí nám, jestli jsme tedy povinni danou daň odvést  

či nikoliv. Může jim být jak fyzická, tak právnická osoba. V odborném názvosloví jsou 

subjekty označovány za daňové poplatníky a plátce daně. 

 Poplatníkem se rozumí osoba, která vlastní majetek, provozuje činnost nebo má 

příjmy a tyto jsou zatíženy daní. Je osobou, která daň platí. Proto se tohoto pojmu 

užívá zejména ve spojitosti s přímými daněmi.  

 Plátcem je myšlena osoba, která od poplatníků daň vybere a následně ji odvede 

finančnímu úřadu. Vybírání je uskutečňováno ve formě částky, jež je součástí cen 

zboží nebo služeb. Z toho důvodu daň neplatí, není poplatníkem, ale pouze  

ji odvádí (např. prodejce zboží). Plátcem je rovněž ten, kdo odvádí daň sraženou 

poplatníkům (např. zaměstnavatel odvádí daň ze mzdy zaměstnance). S takovým 

termínem se setkáme u daní nepřímých 
11

. 

 

2.1.3 PŘEDMĚT DANĚ A OSVOBOZENÍ OD DANĚ 

Vymezení toho, čeho se daň týká, je označováno jako předmět daně. Mohou jimi být 

např. příjmy, nemovitosti, alkohol nebo tabák. V zákonech je vždy uvedeno bližší vymezení 

jednotlivých předmětů daní. Ty je potřeba vyjádřit numericky, aby mohl být určen základ 

daně (dále jen „ZD“) 
12

. 

Musíme si uvědomit, že jestliže něco nespadá do předmětu daně, není to totéž, jako 

když je něco od daně osvobozeno. Osvobození od daně můžeme chápat jako státem stanovené 

podmínky, za kterých nemusí být daň odváděna i přesto, že je předmětem daně. Zda bude daň 

                                                 
9
  Důchodem je v ekonomice chápáno množství peněz daného subjektu. Může jim být např. mzda, podpory apod. 

10
 Podle KUBÁTOVÁ, 2006. 

11
 Podle KUBÁTOVÁ, 2009. 

12
 Podle KUBÁTOVÁ, 2009. 
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zaplacena, se tedy v daňových zákonech podrobněji řeší. Zatímco věc, která nespadá  

do předmětu daně, dále řešena není. 

 

2.1.4 ZÁKLAD DANĚ A SAZBA DANĚ 

ZD je určité číslo, ze kterého se určí výše daňové povinnosti (kolik zaplatíme). 

Vychází z numericky vyčísleného předmětu daně a následně může být dále upravován, jako 

tomu je např. u důchodových daní.  Nejedná se pouze o jednotku vyjádřenou v penězích, ale 

také fyzicky (např. výměra plochy). 

Možnost upravovat ZD můžeme vnímat jako faktor ovlivňující chování podnikajících 

poplatníků. V zájmu všech je přeci, aby jejich základ byl co nejnižší, a tomu mnohdy 

přizpůsobují svá rozhodnutí a činy. Ať už se jedná o volbu metody daňových odpisů, 

rozhodnutí o koupi majetku či jeho darování. 

Konečná výše daňové povinnosti je vypočtena na základě její sazby. Jedná se  

o algoritmus, který může být u různých druhů daní stanoven nebo získán rozdílným způsobem 

a v jiné výši. Je-li ZD fyzická jednotka, je sazba vyjádřena v Kč/jednotku (např. X Kč/m
2 

zastavěné plochy). Výsledná daň se získá vynásobením ZD a jeho sazby. Pokud je základ 

stanoven v Kč, jedná se o sazbu relativní, vyjádřenou v % z tohoto základu (např. 15 % 

z příjmů FO). Výsledná povinnost se vypočítá jako součin ZD a jeho sazby vydělené 100 
13

. 

 

2.2 DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ 

Z hlediska vymezení se DNNV řadí do skupiny daní přímých majetkových. Ještě 

v nedávné minulosti byla známa jako daň z převodu nemovitostí. Své soudobé označení 

získala po právní úpravě od 1. 1. 2014. Jedná se o daň hrazenou z úplatných převodů 

nemovitostí. Tzn., že převod nemovitosti je realizován za určitou cenu, z které se následně,  

při stanovení výše daně, vychází. Nemovitou věcí se zjednodušeně řečeno obecně rozumí 

taková věc, kterou nelze přemístit (např. stavba nebo pozemek). Avšak v právním slova 

smyslu se toto vymezení vztahuje na pozemky, podzemní stavby a za nemovitou věc jsou 

považována i věcná práva k těmto nemovitostem (např. právo stavby
14

), jak stanovuje nový 

občanský zákoník. V dalším textu budeme u grafů pro ni užívat současný název, a to  

i v případech, kdy ještě byla nazývaná daní z převodu nemovitostí. 

                                                 
13

 Podle KUBÁTOVÁ, 2009. 
14

 Právo stavby znamená možnost stavebníka, postavit na cizím pozemku svou stavbu. Sjednává se na dobu 

    určitou. Prodloužení je možné se souhlasem vlastníků a osob, která jsou další v pořadí na zatížení pozemku. 
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2.2.1 HISTORICKÝ VÝVOJ A VÝZNAM 

První zmínky o výběru daní sahají až do období starověku. Vybírání daní nebylo tehdy 

tak rozsáhlé a pro pokrytí státních výdajů nebyly ani potřeba. Náklady státu byly minimální, 

úřady zastávali lidé bezplatně a rovněž opravy a budování staveb prováděli občané zdarma. 

V antickém Římě řešili tíživé situace prostřednictvím příspěvků od občanů, které byly občas 

vráceny. Avšak s postupem času a zvyšujícím se počtem válečných konfliktů rostly výdaje 

státu. Jednak se jednalo o výdaje na armádu, ale i o snahu státu podpořit chudé občany. Stát 

již přestal být schopný hradit své výdaje pouze ze svého jmění, a tak se základní složkou 

příjmů stala pozemková daň. Mimo ní byly zaváděny i další berně
15

 či poplatky.  

V Čechách to bylo obdobné. Ve 13. století se výrazně zvýšil počet soukromého 

vlastnictví k pozemkům. Na základě toho byla zavedena tzv. obecná berně. Ta se týkala všech 

pozemků v zemi, bez ohledu na to, kdo je vlastnil. V roce 1567 se stala její verzí berně 

domovní, jež postihovala obytné domy 
16

. Postupem času byly zaváděny další berně, jejich 

jádro však tvořila daň pozemková. Příjmy této daně z výnosu půdy sloužily k potřebám 

vojenským, panovníka a země. V 18. a 19. století ji doplnila další řada daní, v nichž zvláštní 

postavení měly převodní poplatky. Jednalo se sice o poplatky, ale svým charakterem měly 

povahu daní. Řadily se mezi ně mj. i dnes známé daně dědické a darovací. Doplňoval je 

rovněž tzv. immobiliární poplatek, tedy poplatek z převodu nemovitosti. Jeho výše zdanění  

se lišila v závislosti na hodnotě majetku, na způsobu jeho užívání, na vztahu mezi 

nabyvatelem a převodcem či na době, která uplynula od posledního převodu. V období 

světových válek a zvláště po něm docházelo k dalším změnám. Ve 2. polovině 20. století byly 

zákonem nově upraveny notářské poplatky, pod které spadaly rovněž poplatky převodní. 

Jedná se tedy o dalšího předchůdce DNNV. Velkou odlišností od dnešní podoby byl pohled 

na výměnu nemovitostí, na kterou se nazíralo jako na jedno nabytí. Poplatek byl tedy placen 

z té nemovitosti, u které byl vyšší 
17

. 

 Z historického kontextu byla tedy DNNV a vůbec majetkové daně mnohem 

významnější, než je tomu v současné době. Mnohdy tvořily podstatnou část daňových příjmů, 

ale postupným vývojem civilizace docházelo i ke změnám v oblasti daní.  Ve 20. století, 

z pohledu podílu na příjmech rozpočtů, začaly převládat daně důchodové a později se 

zvyšoval také podíl DPH 
18

. Samotná DNNV se stala součástí daňové soustavy až od roku 

1993, kdy nahradila dříve vybírané notářské poplatky z převodu nemovitosti. Na konci 

                                                 
15

 Berně, je dřívější označení dnešního pojmu daně. 
16

 Podle FALADA, 2009. 
17

 Podle FALADA, 2009. 
18

 Podle RADVAN, 2012. 
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prvního desetiletí 21. století se příjmy z daně z převodu nemovitostí snižovaly, nicméně 

v posledních letech se opět zvyšují.  Jedním z následků poklesu byl dopad hospodářské krize, 

která se výrazně projevila v roce 2009 a ovlivnila tak vývoj i v následujících letech. 

Meziroční pokles v roce 2009 se projevil také u DPH, avšak od tohoto roku se příjmy z ní 

téměř 1,25 krát zvýšily (viz Tab. 2.1). 

 

Tab. 2.1: Přehled vývoje inkasa uvedených daní v ČR v letech 2009 až 2015 (v mil. Kč)
19

 

Daň 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DPH 253 612 269 547 275 394 278 231 308 461 322 879 331 836 

Daň 

z převodu 

nemovitostí 

7 809 7 453 7 362 7 660 8 894 3 686 210 

DNNV  - - - - - 5 600 10 982 

 

Skutečností, že majetkové daně netvoří významnou položku rozpočtových příjmů, je 

rovněž fakt, že jejich výnos a podíl na HDP
20

 je v České republice jedním z nejnižších, co se 

týče zemí OECD
21

 (viz Graf 2.1). Nicméně je potřeba podotknout, že v některých zemích 

(např. USA, Velká Británie), tvoří velmi významnou složku v rámci obecních rozpočtů i dnes. 

Jak můžeme vyčíst z následujícího grafu, podíl daně z nabytí na HDP zaznamenal 

v posledních 3 letech progresivní růst. Jedním z důvodů je změna sazby daně, která od 1. 1. 

2013 činila 4 % ze ZD, namísto původních 3 %. To mělo za následek růst příjmů této daně do 

veřejných rozpočtů a zvyšování podílu na HDP.  

Není na místě tvrdit, že tato daň nemá, co do příjmů státního rozpočtu, žádný význam. 

Mnohdy není důležité, jak vysoký výnos přinese, ale je podstatné, že nějaký zajistí. Za 

jednotlivé kraje ČR je tento výnos různě velký, závisí to pak zejména na výši cen nemovitostí 

v těchto krajích a s tím spojenou výši důchodů, ale rovněž na jejich rozloze a počtu obyvatel. 

Jak vysoké příjmy z DNNV přivedli do státního rozpočtu jednotlivé kraje v roce 2013, 

zobrazuje graf 2.2. 

                                                 
19

 Zdroj: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-udaje-z-vyberu-dani/Inkasa_dani_1993-2015.xls; 

    vlastní zpracování. 
20

 HDP je hrubý domácí produkt a jedná se o peněžní vyjádření statků a služeb vytvořených za určité období na 

    daném území. 
21

 OECD – Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Vznikla v roce 1960 a v současné době sdružuje 

    35 vyspělých zemí světa. Cílem je intelektuálně a politicky povzbuzovat hospodářský růst a mezinárodní 

    spolupráci. 
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Graf 2.1: Podíl DNNV na HDP (v %)
22

 

 

 

Graf 2.2: Inkasa daně z převodu nemovitostí v tis. Kč za rok 2013
23

 

 

 

Význam DNNV lze ukázat i na jeho podílu vůči celkovým daňovým příjmům (viz 

Graf 2.3). Jak můžeme vyčíst z grafu, DNNV tvoří skutečně minimální část příjmů z daní, 

které odchází do veřejných rozpočtů. Výrazný meziroční růst můžeme vidět v roce 2013,  

                                                 
22

 Graf vytvořen na základě údajů finanční správy a Českého statistického úřadu. 

     http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-udaje-z-vyberu-dani/Inkasa_dani_1993-2015.xls; 

     https://www.czso.cz/csu/czso/hmu_cr. Výpočet ke grafu uveden v Příloze č. 1. 
23

 Graf vytvořen na základě údajů finanční správy. http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/analyzy-a 

     statistiky/danova-statistika. 
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kdy se podíl příjmů z DNNV vůči celkovým příjmům z daní zvýšil o 0,15 procentních bodů. 

V roce 2015 to potom bylo oproti roku 2014 dokonce 0,22 procentních bodů. 

 

Graf 2.3: Podíl daně z nabytí na celkové výši inkasa daní v % v  letech 2010 – 2015
24

 

 

 

Abychom si správně vymezili pojem DNNV, je potřeba ještě dodat, že zde nemůžeme 

zahrnovat nabytí nemovitostí prostřednictvím dědění nebo darování. V těchto případech by se 

totiž jednalo o bezúplatné nabytí, které není předmětem této daně. V minulosti však daň 

z převodu nemovitostí, daň dědická a daň darovací tvořily tzv. trojdaň a byly definovány 

v jednom společném zákoně. Od 1. 1. 2014 došlo ale k jejich zrušení vznikem nového ZOS13. 

Daň dědickou a daň darovací nově tedy upravuje zákon o daních z příjmů.  

 

2.2.2 HMOTNĚPRÁVNÍ UPRÁVA 

Při určování daňových povinností poplatníků je potřeba mít zákonem stanovené 

náležitosti o tom: 

 koho se daň týká, 

 čeho se týká, 

 v jaké výši má být uhrazena a jakým způsobem, 

 a další náležitosti 
25

. 

                                                 
24

 Vlastní výzkum autora, za použití údajů finanční správy. http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a pojistne/ 

    analyzy-a-statistiky/udaje-z-vyberu-dani. Výpočet ke grafu uveden v Příloze č. 2. 
25

 Podle KUBÁTOVÁ, 2009. 
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V následujícím textu si vymezíme ty nejpodstatnější náležitosti paragrafů, které se 

týkají DNNV. Zaměřovat se budeme především na výklad, který je pochopitelný i pro 

obyčejného člověka s neznalostmi v oblasti daní. Ukážeme si srovnání ZOS13 s novelou 

ZNNV16, která nabyla účinnosti 1. 11. 2016.  

 

2.2.2.1 SUBJEKT DANĚ 

Jak vychází ze ZOS13, byl podle § 1 poplatníkem DNNV převodce (prodávající) 

nemovitosti a nabyvatel (kupující) byl ručitelem
26

. To vše za podmínek, jestliže se ve smlouvě 

nedohodli, že poplatníkem bude nabyvatel, v takovém případě ručení nebylo.  

Novelou zákona je však nyní poplatníkem této daně výlučně nabyvatel. Daň tak nyní 

nově platí kupující. Tím se rovněž ruší ručení druhé smluvní strany a za daň je pouze 

odpovědný nabyvatel. Převodce se ručitelem nestává. Nabyvatel byl poplatníkem již při 

přechodu vlastnictví (např. exekucí, vydržením). Jedná se o situaci, kdy dosavadní vlastník 

pozbývá nemovitost bez své vůle. 

Specifickou situací je nabytí nemovitosti na základě směnné smlouvy. V takovém 

případě je každá ze smluvních stran kupujícím i prodávajícím a zároveň poplatníkem. 

Příkladem může být rozhodnutí Pana X a Pana Y, že si vymění své nemovitosti (např. byty). 

Poplatníkem daně bude jak Pan X, tak Pan Y 
27

. 

 

2.2.2.2 PŘEDMĚT DANĚ 

Předmětem DNNV jsou podle § 2 úplatná nabytí vlastnictví k nemovitostem. Může 

jim být např. pozemek, stavba nebo právo stavby, o kterém bylo pojednáno výše. Jak již bylo 

zmíněno, nelze zde zahrnovat bezúplatná nabytí (např. darováním), která jsou součástí daně 

z příjmů. Na právo k jejich vlastnictví jsme totiž nevynaložili peněžní prostředky. 

Jestliže dojde k vypořádání spoluvlastnictví, stává se předmětem daně pouze kladný 

rozdíl mezi hodnotami podílů po vypořádání a před vypořádáním daného spoluvlastníka. 

Příklad k vypořádání spoluvlastnictví v Příloze č. 3. 

                                                 
26

 Ručitelem je chápána osoba, která musí splnit závazek vůči věřiteli, jestliže ho nesplní skutečný dlužník. 

    Jinými slovy ručitel ručil za to, aby prodávající daň zaplatil. Pokud ji prodávající neuhradil, musel ji odvést 

    státu kupující. 
27

 viz § 1 ZOS13 a § 1 ZDNNV16. 
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Při směně nemovitostí, kdy každá ze smluvních stran má postavení převodce  

i nabyvatele, se na takový převod hledí jako na dvě samostatná nabytí nemovité věci. Obě 

jsou tedy předmětem daně 
28

. 

 

2.2.2.3 OSVOBOZENÍ OD DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ 

České daňové zákony umožňují řadu osvobození, ale pouze za předpokladu, že jsou 

splněny podmínky, kterým tato osvobození podléhají. Osvobození k nabytí nemovitých věcí 

najdeme v § 6 – 9. Zdanění nepodléhá zejména nabytí nemovité věci členským státem EU  

či územním samosprávným celkem, u kterého jsou osvobozena po novele zákona, veškerá 

nabytí k nemovitým věcem. 

Věnovat pozornost bychom měli především osvobození, která se týkají nových staveb. 

V praxi se obzvlášť s nimi můžeme setkat i my. Osvobozeno je totiž první úplatné nabytí 

k dokončeným nebo užívaným nemovitým věcem (např. dokončená nebo užívaná stavba 

rodinného domu nebo pozemek, jehož součástí je dokončená nebo užívaná stavba rodinného 

domu), a to za podmínek, že k němu dojde do 5 let ode dne, kdy byla stavba dokončena  

nebo zahájeno její užívání a to ten, který nastane dříve. Pojem „nová“ byl nahrazen pojmy 

„dokončená nebo užívaná“, a to znamená, že se osvobození nově nevztahuje na nabytí 

rozestavěných staveb. 

Český právní řád zachycuje také možnost osvobození družstevního bytu nebo 

nebytového prostoru, jestliže je fyzická osoba nájemcem a zároveň nabyvatelem této 

nemovitosti. Rovněž nemovitosti, které jsou nabyty prostřednictvím finančního leasingu,  

jsou od této daně osvobozeny 
29

. 

 

2.2.2.4 ZÁKLAD DANĚ 

ZD je nabývací hodnota (dále „NH“) snížená o uznatelný výdaj. Za uznatelný výdaj  

se zákonem rozumí odměna a náklady zaplacené za znalecký posudek. NH pak může být: 

 sjednaná cena (dále „SC“), 

 srovnávací daňová hodnota (dále „SDH“), 

 zjištěná cena, 

 zvláštní cena. 

                                                 
28

 viz § 2 ZOS13. 
29

 viz § 6, § 7, § 8, § 9 ZDNNV16. 
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Pro naše účely se budeme zabývat zejména SC a SDH. Proto se ke zjištěné ceně  

a zvláštní ceně zmíníme jen krátce. Zjištěná cena bude výlučně NH např. při nabytí 

obchodního závodu. Zatímco zvláštní cena se použije např. při vydražení, vyvlastnění, 

v souvislosti s insolvencí či pozůstalostí. 

SC lze pak jednoduše charakterizovat jako cenu kupní. Je to ta, na které se převodce 

domluví s nabyvatelem, že mu zaplatí. Může být ve formě jak peněžního, tak i nepeněžního 

plnění. Došlo však ke změně pojetí této ceny v rámci směny nemovitostí. Nově nás nebude 

zajímat hodnota pozbývané nemovitosti, ale SC bude případný doplatek nebo hodnota jiného 

plnění (např. úhrada dluhu za převodce). Příklad k této problematice se nachází v Příloze č. 4. 

SDH je u nabytí koupí nemovitosti částkou, která odpovídá 75 % směrné hodnoty 

(dále jen „SH“) nebo zjištěné ceny (dále jen „ZC“). U nabytí směnou je to nově 100 % 

z těchto hodnot. 

 ZC – cena na základě ZPos. U běžně převáděných nemovitostí jako jsou např. 

rodinné domy, byty, pozemky tvořící funkční celek s těmito stavbami apod., není 

v současnosti cena dle ZPos povinná. V takových případech se primárně pracuje 

se SH. 

 SH – cena, která vychází z cen podobných nemovitých věcí vyskytujících se ve 

stejném místě a ve srovnatelném čase. Přičemž zohledňuje druh, polohu, účel, stav, 

stáří, vybavení a stavebně technické parametry nemovitosti. Lze ji nazývat tzv. 

administrativní cenou a poplatník ji může zjistit pomocí daňové kalkulačky 

zveřejněné Ministerstvem financí. Tuto cenu nelze použít např. u atypických 

budov, kterými mohou být hotely, budovy pro obchod, průmysl, apod. Bližší výčet 

u čeho lze a nelze SH použít, najdeme v § 15. 

Jestliže lze u nemovité věci, která je předmětem nabytí určit SH, je poplatníkovi 

umožněno právo volby, zda pro určení SDH použije ZC nebo SH. Na základě volby se pak 

odlišně postupuje při daňovém přiznání (dále jen „DAP“), o tom bude pojednáno později 
30

. 

V praxi se nejčastěji setkáme s nabytím nemovité věci koupí nebo směnou. Při takto 

nabyté nemovitosti vycházíme z NH, kterou tvoří vyšší z částek SC a SDH. K lepšímu 

pochopení problematiky, kterou je určování ZD, poslouží schéma č. 2.1. 

 

 

 

                                                 
30

 Dle ustanovení § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15 a § 16 ZDNNV16 a ZOS13 
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Schéma č. 2.1: Přehled stanovení ZD u daně z nabytí nemovitých věcí
31

 

  

 

2.2.2.5 SAZBA DANĚ A DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ 

Sazba daně je ve výši 4 %. Výslednou daňovou povinnost vypočteme jako součin 

sazby a ZD zaokrouhleného na celé stovky nahoru. 

Jak bylo zmíněno výše. Poplatník má možnost volby mezi SH a ZC. Na základě jeho 

výběru se postupuje u DAP odlišným způsobem. 

 Jestliže se rozhodne pro SH, musí v DAP vyčíslit zálohu ve výší 4 % z SC  

a zaplatit ji nejpozději v poslední den lhůty pro podání DAP. K tomu má povinnost 

vyplnit přílohu č. 2, kde uvede údaje k jednotlivým nabývaným nemovitostem. Na 

základě této přílohy správce daně vypočítá SH, určí její SDH, kterou porovná  

se SC. Následně stanoví ZD a daň vyměří platebním výměrem
32

. Jestliže finanční 

úřad (dále FÚ) vyměří vyšší daň, než byla záloha poplatníka, poplatník musí rozdíl 

do 30 dnů od doručení platebního výměru doplatit. 

 Pokud si zvolí ZC, musí k DAP doložit znalecký posudek. 

DAP se podává příslušnému FÚ, podle místa, kde se nachází předmětná nemovitost 

a jeho součástí mohou být různé přílohy, které stanovuje zákon. Povinnost podat DAP má 

nabyvatel i v případě, že je nemovitost od daně osvobozena s výjimkami v § 40. Termín 

podání je vždy maximálně do konce 3. měsíce následujícího po měsíci: 

 v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva  

k nemovitosti (u nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí), nebo 

 v němž došlo k nabytí vlastnictví k nemovitosti (u nemovitostí neevidovaných 

v katastru nemovitostí). 

                                                 
31

 Vlastní zpracování. 
32

 Platební výměr je rozhodnutí správce daně o výši daňové povinnosti. 
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Okamžik, dokdy je poplatník povinen splnit svou daňovou povinnost označujeme jako 

splatnost daně. Ta se v zákoně vymezuje pro různé druhy daní odlišně. U DNNV je termínem 

poslední den stanovený pro podání DAP. Daň se neplatí v případě, že činí méně než 200 Kč
33

. 

 

2.3 KATASTR NEMOVITOSTÍ 

Katastr nemovitostí je veřejným seznamem o nemovitých věcech, jenž obsahuje jejich 

soupis, popis, geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. Je zdrojem 

informací, které slouží např. pro účely daní, poplatků, k oceňování nemovitostí či k ochraně 

práv k nemovitostem. 

 

2.3.1 VKLAD 

Účastník řízení o povolení vkladu je ten, „ … jehož právo vzniká, mění se nebo 

rozšiřuje, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje. Od osoby účastníka je pak 

nutné odlišovat osobu navrhovatele“ 
34

. V našem případě, kdy budeme přepokládat,  

že si kupujeme nemovitost na základě kupní smlouvy, budou účastníky řízení prodávající 

(pozbývá vlastnictví k nemovitosti) a kupující (budoucí vlastník). Navrhovatelem pak může 

být ten, kdo návrh do katastru podá, mohou jim být i oba společně. 

Podání návrhu na vklad je spojeno s vyplněním příslušného formuláře, který může být 

vyplněn písemně nebo elektronicky. Jim účastníci katastrálnímu úřadu sdělují, co má být do 

katastru zapsáno, případně z něho vymazáno. S tím je spojen poplatek, který musí uhradit  

ve výši 1 000 Kč.  

Tyto skutečnosti se pojí s jednou důležitou zvláštností. Katastrální úřad posuzuje 

návrhy podle pořadí určeného na základě data a času, kdy mu došly. Pokud tedy vlastník 

nemovitosti s námi uzavře kupní smlouvu a následně ji převede na někoho jiného, a ten 

provede podání návrhu do katastru dříve než my, stane se vlastníkem on. Nezáleží tedy  

na tom, že jsme kupní smlouvu uzavřeli dříve nebo dokonce za ní zaplatili kupní cenu. 

Důležité je návrh podat u katastrálního pracoviště, s kterým je nemovitost věcně  

i místně spjata. Tzn., že to řeší daný katastrální úřad a předmět se nachází v jeho územním 

obvodu. Katastrálních úřadů je 14 a vztahují se vždy k jednotlivým krajům v ČR. Pod ně  

                                                 
33

 Podle PELC, 2014; viz § 26, § 27, § 32, § 33, § 36, § 41, § 43, § 44, § 46, § 48 ZDNNV16. 
34

 Podle ŠUSTROVÁ, BOROVIČKA, HOLÝ, 2016, s. 71. 
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pak spadají katastrální pracoviště. Příkladem může být: Katastrální úřad pro Moravskoslezský 

kraj, Katastrální pracoviště Karviná 
35

. 

 

2.3.2 VLASTNICKÉ PRÁVO 

Nejčastějším způsobem nabývání vlastnického práva, který nás bude zajímat, je nabytí 

kupní smlouvou. Ta musí být ze zákona písemná. Již výše byly popsány dvě situace, dokdy  

je nutné podat DAP. Je důležité si uvědomit, že se u nemovitostí evidovaných v katastru 

nestáváme vlastníkem na základě kupní smlouvy, ale až zápisem do katastru. U nemovitostí 

neevidovaných v katastru (např. podzemní stavby, rozestavěné stavby) se naopak vlastníkem 

na základě kupní smlouvy stáváme. 

Vkladovou listinou, na základě které se zapisuje právo do katastru, je tedy kupní 

smlouva. Podstatné je, aby v ní byly správně označeny smluvní strany, uveden předmět 

převodu s označením údajů katastru a kupní cena. Za předmět je považována nemovitost, 

která se prostřednictvím kupní smlouvy prodává a kupuje. 

K odůvodnění vkladu vlastnického práva je vhodné, aby smlouva obsahovala projev 

vůle obou smluvních stran. Tzn., vyjádření prodávajícího, že danou nemovitost převádí  

a souhlasné prohlášení kupujícího danou věc nabýt. V souvislosti s kupní smlouvou lze 

sjednat ještě vedlejší ujednání, kterými se však pro naše účely již zabývat nebudeme 
36

. 

 

2.4 SHRNUTÍ KAPITOLY 

Převod nemovitosti netvoří pouze uzavřený okruh DNNV, ale projevuje se i v jiných 

oblastech daňového systému. Částka, kterou převodce obdrží za svou nemovitost, jakož  

i samotná DNNV, mají úzkou spojitost s daní z příjmů. Příjem z prodeje se totiž zdaňuje jako 

dílčí základ daně podle §10 ZDP
37

 v případě, že nepodléhá osvobození podle §4 zákona  

o daních z příjmů. Úhradu daně si zase podnikající poplatník může uplatnit jako uznatelný 

výdaj, který mu sníží ZD 
38

. 

Jak jsme poznali, již samotné určení ZD je proces nepříliš jednoduchý a v praxi 

mnohdy složitější, než se může zdát. V souvislosti s podnikáním je však problematika ještě 

náročnější, než u obyčejných lidí. Důvodem je zejména spojitost s uplatňováním daňových 

odpisů, kdy je potřeba cenu, která např. zahrnuje hodnotu stavby i pozemku, rozdělit 

                                                 
35

 Podle ŠUSTROVÁ, BOROVIČKA, HOLÝ, 2016. 
36

 Podle ŠUSTROVÁ, BOROVIČKA, HOLÝ, 2016. 
37

 Zákon o daních z příjmů. 
38

 Podle SOVOVÁ, FIALA, 2009. 
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v poměru dle znaleckého posudku.  Je to z toho důvodu, aby byla určena částka, z které bude 

moci podnikatel uplatňovat odpisy u stavby. Stejně tak je tomu u pozemku, jehož součástí  

je např. ovocný sad. I zde může podnikatel uplatnit daňové odpisy na ovocný sad, zbytek 

pozemku však zůstává dle zákona neodpisován 
39

. 

V souvislosti se změnou v osobě poplatníka se vedlo několik domněnek o tom, že tato 

novela zapříčiní nárůst cen nemovitostí. Rozpor především vznikal mezi odborníky, kteří 

tvrdili, že změna nepovede k navýšení cen nemovitostí a médii, která tvrdila opak. Přiklonit se 

pouze k jednomu z těchto názorů by bylo krátkozraké. Uvažujme, že převodce jako poplatník 

zahrnul do výše prodejní ceny i hodnotu daně, protože měl předem představu o tom, jak 

vysoký čistý příjem chce za nemovitost utržit. Požadoval výnos např. 2 000 000 Kč, k této 

částce připočítal výši daně, kterou musel uhradit. Sumu pak stanovil jako prodejní cenu. 

Zatímco pokud je poplatníkem nabyvatel, smyšlení převodce se nemění. Stále bude požadovat 

výnos 2 000 000 Kč, ale daň k částce nepřipočítá, protože ji zaplatí nabyvatel. Cena v obou 

případech bude pro nabyvatele přibližně stejná. Lze se rovněž ztotožnit s názorem, že to 

naopak může vést k nižší dani. Protože pokud vezmeme případ, že NH bude v obou situacích 

SC, tak v prvním případě by se daň platila z částky vyšší než 2 000 000 Kč, protože převodce 

k ní započítal i daň. Kdežto zatímco je poplatníkem nabyvatel, bude SC jen ve výši 2 000 000 

Kč a z těch se následně daň odvede 
40

. Ovšem odborníci nemůžou vědět, jak se zachová 

prodávající a zda skutečně ke změně jeho smyšlení dojde. Jejich tvrzení se dá zejména 

vyvrátit v prvním období po účinnosti nového předpisu, kdy nelze očekávat, že by prodávající 

začali ceny snižovat o 4 %, když je již za určitou cenu nabízejí a před nabytím účinnosti 

počítali s tím, že daň zaplatí oni. Také u nově nabízených domů mohou prodávající požadovat 

částky vyšší, protože si uvědomí, že peníze získané navíc nebudou muset odvádět na dani, 

nehledě na to, že se prodraží nemovitost pro kupujícího. 

Cílem kapitoly nebylo citovat daná fakta a jednotlivé odstavce zákonů, ale objasnit si 

jejich nejpodstatnější pasáže. A to s takovou vizí, aby je bylo možno aplikovat v nejčastějších 

situacích běžného života. Důležité tedy není umět a znát veškeré paragrafy, mnohem cennější 

je vědět, kde si můžeme tyto informace dohledat. Ale ještě cennější je umět se v nich alespoň 

trochu orientovat. 

  

                                                 
39

 Podle MACHÁČEK, dostupné z: http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d37546v47442 

    pozemky-v-ucetnictvi-a-danich/. 
40

 Změny v dani z nabytí nemovitých věcí - mýty a fakta. In: Ministerstvo financí ČR [online]. 2013  

    [cit. 2016-11-13]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v-mediich/2016/zmeny-v-dani-z-nabyti 

    nemovitych-veci--m-25933. 
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3 CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH NEMOVITOSTÍ S APLIKACÍ 

SROVNÁVACÍ METODY 

K jednotlivým vývojovým etapám člověka patří období dospělosti, kdy obvykle 

opouštíme náš stávající domov. Místo, které jsme považovali za útočiště pro náš budoucí 

život. Jedná se o období, kdy řada z nás učiňuje rozhodnutí o výběru nové nemovitosti. 

Nemělo by nám být lhostejné, kde se budeme vracet po práci, kde budeme trávit čas s rodinou 

či přáteli. Při volbě jsme samozřejmě ovlivňováni různými faktory, ale konečná volba záleží 

na nás samotných. Tato problematika bude zejména z ekonomického hlediska obsahem  

i následující kapitoly. 

V té stávající se budeme zabývat popisem jednotlivých nemovitostí. Konkrétně  

se bude jednat o rodinné domy. U nich budeme následně aplikovat SDH, abychom stanovili 

výši DNNV v případě, že dojde ke koupi dané nemovitosti s veškerým jejím příslušenstvím. 

Při stanovení SDH budeme vycházet z předpokladu, že k jejímu určení byla zvolena ZC. 

Veškeré ocenění jednotlivých nemovitostí je provedeno na základě skutečných ZPos  

a platných právních předpisů. Jedná se tedy o reálně existující nemovitosti. Z důvodu ochrany 

majitelů nemovitostí však nebudou uváděny plné adresy a jiné informace, které by mohly 

jejich vlastníky poškodit. 

 

3.1 CHARAKTERISTIKA RODINNÝCH DOMŮ 

Pro stanovení hodnoty rodinného domu potřebuje znalec znát řadu parametrů  

a informací, které se k dané nemovitosti vážou. Nestačí postupovat jen na základě platných 

vyhlášek a zákona, ale je třeba mít potřebné znalosti k vyhodnocení určitých faktů. Zároveň je 

nutné rozlišovat ocenění tržní a podle vyhlášky. Tržní ocenění se provádí zejména pro potřeby 

bank a státní orgány ho tedy neakceptují, proto je potřeba znát pro jaké účely je posudek 

sestavován. V tom námi dotazovaný znalec pan Ing. Roman Bret vidí jeden z mnoha 

problémů, kvůli kterému je celý proces oceňování „ … nepřehledný a zbytečně 

komplikovaný“ 
41

. 

Ještě než se pustíme na popis jednotlivých domů, je nutné zmínit, že informace 

k nemovitostem čerpáme ze ZPos vypracovaných v minulosti. Z tohoto důvodu nemusí být 

aktuální a úplné. Došlo např. ke změnám zápisů na listu vlastnictví
42

 (dále „LV“) v důsledku 

                                                 
41

 Odpověď na řízený interview. 
42

 Též výpis z katastru nemovitostí, je veřejnou listinou, která prokazuje vlastnictví a stav dané nemovitosti 

     k okamžiku vyhotovení tohoto listu (např. obsahuje údaje o omezení vlastnického práva- věcná břemena, 

     parcelní čísla a jejich výměry, apod.). 



 

23 

změny vlastníka nemovitosti, a tak původní informace, na které je v posudcích odkazováno 

prostřednictvím tohoto listu, již nelze dohledat. Rovněž ve zpracovaných ZPos nemusí být 

podrobně vymezeny plošné výměry jednotlivých podlaží, interiérové vybavení, kulturní 

využití v obci, apod.   My si však vystačíme s uvedeným popisem, který pro náš účel bude 

naprosto dostačující. V charakteristikách jednotlivých domů budou uváděny rovněž takové 

informace, které jsou nutné pro zpracování ZPos. Pro naši práci jsme si zvolili celkem 5 

nemovitostí, které jsme volili v návaznosti na 4. kapitolu. 

 

3.1.1 DŮM č. 1  

První námi zkoumaný dům č. 1 si popíšeme o něco podrobněji, abychom si následně 

nastínili postup při jeho ocenění. Tento dům se nachází v okrese Frýdek - Místek. Jedná se  

o rodinný dům v původním provedení z 60. let minulého století. V roce 1971 byla provedena 

jeho nadstavba a byl dostavěn do dnešní podoby.  

Rodinný dům stojí v blízkosti hlavní silnice. Je napojen na veškeré inženýrské sítě
43

  

a je situován na rovinatém terénu. Byl postaven v letech 1962 – 1970, následně dostavěn do 

současné podoby. Je celý podsklepený, s obytným podkrovím, půdním prostorem a šikmou 

střechou. Jedná se o nezateplený dům s plastovými okny. V domě je jedna bytová jednotka 

v 1. NP a podkroví. Vytápět nemovitost lze prostřednictvím plynového spotřebiče nebo kotle 

na tuhá paliva (dřevo). Nosná konstrukce je zděná, stropy nad suterénem železobetonové, 

ostatní vodorovné konstrukce dřevěné, opatřeny nad 1. NP omítkou stropu. Krytina domu  

je původní a tvoří ji eternitové šablony. Fasáda domu rovněž původní- hrubý břízolit. Údržba 

objektu je běžná. Zatížení nemovitosti jsou vedena na LV. Užitná plocha
44

 domu je 210 m
2
. 

Vedlejší stavba je užívaná společně s domem a slouží pro účely majitelů rodinného 

domu, tj. k chovu domácího zvířectva a jako stání pro jedno auto. Jedná se o zděnou budovu 

bez podsklepení se sedlovou
45

 dřevěnou střechou. Její vybavení je standardní. Stáří objektu  

je shodné s rodinným domem tj. přibližně 45 let a jeho údržba je běžná. Plocha zastavěného 

prostoru je 6, 00 . 6, 00 = 36 m
2
. 

 

 

 

                                                 
43

 Jedná se o vodovodní a kanalizační přípojky, energetické či jiné vedení. Zajišťují nám přívod a odvod vody, 

    plynu, elektřiny, apod. 
44

 Plocha všech místností uvnitř budovy včetně sklepů, balkonů, podkroví či půdy. 
45

 Nejběžnější typ střechy. Je složena ze dvou šikmých střešních rovin, jejichž průnik tvoří hřeben. Střešní roviny 

    jsou ohraničeny okapy a štíty. 
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Součástí stavby jsou rovněž pozemky o velikosti: 

 Zastavěná plocha a nádvoří
46

   264 m
2
, 

 zahrada       1 211 m
2
, 

 ostatní plocha - ostatní komunikace  127 m
2
 
47

. 

 

3.1.2 DŮM č. 2 

Druhý dům se nachází ve Frýdku - Místku. Jedná se o starší rodinný dům 

s příslušenstvím- dřevěnými kůlnami a pozemky. 

Cihlový rodinný dům, včetně venkovních úprav a kůlen, stojí v blízkosti 

frekventované silnice. Dům je napojen na inženýrské sítě, kromě plynu a kanalizace.  

Je situován na mírném svahu. Objekt byl postaven mezi lety 1920 - 1925 a je v původním 

provedení, bez jakékoliv údržby v posledních letech. Asi před 30 lety byla provedena 

plechová krytina střechy a zavedeno ústřední topení. Budova je bez podsklepení a nemá žádné 

podkrovní místnosti. Ze severní strany domu je umístěna garáž pro jedno auto. Nemovitost 

není zatížena žádným věcným břemenem. Užitná plocha je 150 m
2
. 

Zastavěná plocha zaujímá 411 m
2
. Součástí domu je rovněž zahrada s rozlohou 759 m

2
 

a orná půda o rozloze 322 m
2
 
48

. 

 

3.1.3 DŮM č. 3 

Další nemovitostí je starší rodinný dům s příslušenstvím, hospodářskou budovou  

a pozemky, nacházející se v okrese Frýdek - Místek. 

Rodinný dům včetně venkovních úprav a kůlen se nachází v blízkosti místní 

komunikace. Jedná se o cihlový dům, který je napojen pouze na energetickou síť. Kanalizace 

je svedena do přilehlé žumpy. Dům je situován pod strmým svahem u zpevněné cesty  

v blízkosti potoka. Má vlastní studnu a je v původním provedení. Postaven kolem r. 1950. 

Hlavní stavební prvky jsou původní. Během posledních let byla na domě vyměněna část 

stavebních prvků s kratší životností: obklady, dlažby, podlahy. Je provedeno a zavedeno 

ústřední topení. Budova nemá žádné podsklepení, ani podkrovní místnosti. Součástí domu je 

                                                 
46

 Je potřeba rozlišovat zastavěnou a užitnou plochu. Zastavěnou plochou se zjednodušeně řečeno rozumí plocha, 

    která se nachází pod vnějším největším možným obvodem stavby všech podlaží. Tzn., že např. ve 2. NP je 

    výklenek a pozemek pod ním je chápán jako zastavěný prostor. Prakticky si však na tomto prostoru můžeme 

    něco pěstovat. Nejedná se tedy o průmět obvodové zdi se zemským povrchem. 
47

 Interní dokument – ZPos. 
48

 Interní dokument – ZPos. 
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samostatná garáž pro jedno auto. Dům není zatížen žádným věcným břemenem a jeho užitná 

plocha je 190 m
2
. 

Hospodářská budova nacházející se pod domem je lehce vyzdívaná z cihel a částečně 

ze dřeva. Má sedlovou střechu, která však u tohoto objektu neumožňuje provedení podkroví. 

Užitná plocha objektu je 97,86 m
2
.  

Pozemky, náležící ke stavbě: 

 Zastavěná plocha a nádvoří   526 m
2
, 

 zahrada      3 291 m
2
, 

 ostatní plochy     3 007 m
2
, 

 louky- travní porosty (celkem)   20 686 m
2
, 

 lesní pozemky     7 007 m
2
.   

Lesní porosty jsou rozptýleny, z větší části jsou již odtěženy. Porost je převážně malý 

(kolem 20 let) a obsahuje málo kvalitních druhů. Převažuje bukový porost 
49

. 

 

3.1.4 DŮM č. 4 

Dalším objektem je tentokrát rodinný dům včetně příslušenství v okrese Karviná. 

Jedná se o starší rodinný dům s přilehlou garáží, příslušenstvím (vybavení, venkovní přípojky, 

venkovní úpravy) a pozemky. 

Nemovitost se nachází v hustě zalidněné oblasti. Jedná se o volně stojící dům  

se samostatně postavenou garáží a hospodářskou budovou. Nemovitosti jsou napojeny  

na veškeré energetické zdroje a sítě. Příjezd k domu je ze zpevněné komunikace. Dům je 

postaven v původním provedení z r. 1959, konstrukce je zděná. Později v letech 1974- 1975 

byla provedena rekonstrukce a přístavba 2. NP, přistavena kuchyň, koupelna, provedena nová 

střecha a vyměněna většina stavebních prvků. Objekt je situován na poddolovaném území, 

což se negativně projevuje na statice domu. Lokalita, ve které dům stojí, se rovněž vyznačuje 

zvýšenou prašností. Dle LV dům není zatížen žádnými závazky ani věcným břemenem. 

Užitná plocha domu je 250 m
2
. 

Součástí je volně stojící garáž za domem, která je přistavena k původní hospodářské 

budově. Garáž je užívaná od roku 1971. Jedná se o standardně vybavenou cihlovou stavbu. 

Nosná konstrukce střechy neumožňuje u této stavby provedení podkroví. 

K domu náleží také zděná hospodářská budova. Jde o standardně vybavenou stavbu 

s plochou sedlovou střechou, která neumožňuje provedení podkroví. 
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Pozemky: 

 Zastavěná plocha a nádvoří   546 m
2
, 

 zahrada      666 m
2
 
50

. 

 

3.1.5 DŮM č. 5 

Posledním domem, který si charakterizujeme, je rodinný dům s příslušenstvím, 

pozemky a garáží v okrese Karviná. 

Jedná se o jednogenerační rodinný dům s přilehlou garáží, pozemky a venkovními 

úpravami (oplocení, septik
51

). Dům má jednu bytovou jednotku a to v 1. a 2. NP.  Jednotlivá 

podlaží jsou propojena vnitřním schodištěm. Podsklepena je pouze veranda, ze které  

je umožněn vstup do domu. V 1. NP se nachází chodba s kuchyní, pokojem a prádelnou. V 2. 

NP je umístěna ložnice a pokoje pro odpočinek. Nemovitost je postavena v zastavěné části na 

rovinatém terénu. Je napojena na elektrickou přípojku, vodovod, kanalizace je svedena  

do septiku. Dům byl zkolaudován v roce 1988, neprošel žádnými stavebními úpravami a není 

zatížen žádným právem.  Údržba nemovitosti je dobrá. Užitná plocha je 330 m
2
. 

Garáž je zděná, umístěna za domem. V současné době však není ještě dokončená. Stáří 

je 26 let. Přilehlé pozemky mají rozlohu 583 m
2
, z toho 241 m

2
 připadá na zahradu 

52
. 

 

3.2 APLIKACE SROVNÁVACÍ DAŇOVÉ HODNOTY A OCENĚNÍ 

Jedním z faktorů, který nás nejvíce ovlivňuje při koupi rodinného domu,  

je samozřejmě jeho cena. Od ní se pak rovněž odvíjí výše daňové povinnosti, kterou musíme 

uhradit při koupi. Již v první kapitole jsme si stanovili možnosti cen, ze kterých můžeme  

při určení daně vycházet. Nyní se zaměříme na stanovení SDH a z ní vypočteme daň.  

Při určení SDH budeme opět vycházet ze ZPos k daným nemovitostem. Nebudeme se zabývat 

teoretickou částí oceňování, ale ukážeme si okrajově praktický postup při stanovení odhadu. 

Podrobnější postup ZPos si ukážeme pouze u domu č. 1, u zbývajících již využijeme jen 

znalcem zjištěných hodnot. Důvod je jednoduchý, v praxi za nás zhotoví odhad znalec, bylo 

by tedy zbytečné se tématu věnovat podrobněji. Navíc naším hlavním cílem bude stanovit daň 

z nabytí, přičemž budeme vycházet ze ZC. 
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Je potřeba ještě říci, že jednotlivé ZPos byly vypracovány v rozmezí přibližně 4 let. 

Individuální odhady byly provedeny podle oceňovacích vyhlášek z let 2008 - 2013. Nelze  

je tedy srovnávat se současnými předpisy, což však naší následnou studii nikterak neovlivní. 

V případě zájmů o hlubší vzdělání v oblasti oceňování lze odkázat především na námi 

zmíněné právní předpisy. 

 

3.2.1 DŮM č. 1 

U tohoto domu si ukážeme rámcový postup při ocenění nemovitosti. Některé hodnoty 

budou čerpány přímo ze ZPos a jejich výpočtem se nebudeme podrobněji zabývat. V případě 

zájmu je možné bližší informace dohledávat v oceňovacích vyhláškách. 

 

Seznam objektů k ocenění: 

 Rodinný dům s venkovními úpravami, tj. vodovodní přípojka, elektrická přípojka, 

plynová přípojka, kanal. přípojka, oplocení a příchodové zpevnění, 

 hospodářská budova s garáží vedle rodinného domu, 

 stavební pozemek a zastavěná plocha, zahrada, ostatní plocha 
53

. 

 

OCENĚNÍ RODINNÉHO DOMU 

Při ocenění tohoto domu byl využit porovnávací způsob
54

. Abychom zjistili 

zůstatkovou cenu rodinného domu porovnávacím způsobem, je nutné určit součin základní 

ceny upravené, obestavěného prostoru, indexu trhu a indexu polohy pozemku. Protože  

u posledních dvou jmenovaných indexů náš znalec předpokládal, že se budou rovnat 1, 

nepracoval s nimi. Nezahrnul je tedy do zpracovaného ZPos, a proto se jimi nebudeme více 

zabývat. Pouze si zmíníme, že bližší informace k nim nalezneme v § 4 odst. 1 vyhlášky  

č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (dále jen „OV13“). 

 

Výpočet základní ceny upravené rodinného domu 

ZCU rodinného domu, se stanoví podle vzorce: 

                     (3.1) 

kde 

ZCU… základní cena upravená v Kč za m
3
 obestavěného prostoru, 
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ZC… základní cena v Kč za m
3 

podle tabulky č. 1 přílohy č. 24 k OV13, 

Iv... index konstrukce a vybavení, který se stanoví ze vzorce 

                 
  

   13,     (3.2) 

kde 

Vi… hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení. 

 

- Výpočet indexu konstrukce a vybavení Iv 

K výpočtu a stanovení potřebné hodnoty využijeme tabulku, která je součástí ZPos.  

K zjištění ZCU potřebujeme tedy stanovit index konstrukce a vybavení (viz Tab. 3.1). Tato 

tabulka byla vyplněna na základě tabulky č. 2 přílohy č. 24, kterou najdeme v OV13. 

 

Tab. 3.1: Index konstrukce a vybavení Iv
55

 

Vi Název znaku Pásmo Charakteristika Hodnota 

1 Druh stavby III. Samostatný dům – podsklepený se šikmou střechou 0,00 

2 
Provedení obvodových 

stěn 
III. Typ 3 – Cihelné nebo tvárnicové zdivo 0,00 

   Začlenění se provede podle převažující svislé  

     

3 
Tloušťka obvodových 

stěn 
II. Tloušťka 45 cm 0,00 

4 Podlažnost III. Hodnota je rovna 1 0,01 

   
Podlažností se pro účely této vyhlášky rozumí podíl celkové zastavěné 

plochy všech podlaží stavby a zastavěné plochy 1. NP 
 

     

5 Napojení na veřejné sítě IV. Přípojka elektro, voda, napojení na veřej. kanal. nebo do žumpy 0,04 

6 Způsob vytápění stavby II. Ústřední topení el. nebo plynem -0,04 

7 
Základní příslušenství 

v domě 
III. Úplné- standardní provedení 0,00 

   
Základním příslušenstvím pro účely této vyhlášky se rozumí koupelna 

(vana nebo sprchový kout, umyvadlo) a splachovací záchod 
 

     

8 Ostatní vybavení v domě I. Bez dalšího vybavení 0,00 

9 Venkovní úpravy III. Standardního vybavení 0,00 

10 
Vedlejší stavby tvořící 

příslušenství 
III. Standardní příslušenství, vedlejší stavba 36 m2 0,05 

11 
Pozemky ve funkčním 

celku se stavbou 
III. Nad 800 m2 0,01 
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12 
Kriterium jinde 

neuvedené 
II. Mírně snižující cenu- věcná břemena s příjezdem -0,02 

 Celkem   +0,05 

     

13 Stavebně- technický stav 
II. 

 
Stavba s řádnou údržbou, v dobrém stavu 1,00* 

* Hodnota se násobí koeficientem s, který se vypočte dle vzorce: 

                       (3.3) 

kde 

y… stáří stavby v letech 

1 a 0,005… konstanty. 

 

Ve vyhlášce jsou uvedeny další podmínky, které mohou výpočet koeficientu s 

ovlivnit, našeho případu se však netýkají. Protože dům byl v době zpracování posudku 45 let 

starý, budeme počítat s touto variantou. Hodnotu koeficientu s zjistíme jako: 

                              

Po zaokrouhlení a převodu na desetinné číslo dostaneme výsledek 0,78, který vynásobíme 

hodnotou z V13 = 1, výsledkem bude 0,78. 

Nyní můžeme hodnoty dosadit do vzorce pro výpočet indexu konstrukce a vybavení 

(viz vzorec 3.2): 

                           

 

- Určení základní ceny 

Základní cena určená dle přílohy č. 24 tabulky č. 1 OV13: 

- rodinný dům, okres Frýdek – Místek, 

- základní cena = 2 423 Kč/m
3
 obestavěného prostoru. 

Základní cenu je nutné upravit o přirážku na podkroví dle přílohy č. 11 OV13, která 

činí 1,09. Základní cena proto bude ve výši: 

 2 423 . 1, 09 = 2 641 Kč/m
3
. 

 

Základní cena upravena ZCU se bude po dosazení do vzorce 3.1 rovnat: 

ZCU = 2 641 . 0, 82 = 2 166 Kč/m
3
 obestavěného prostoru. 
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Výpočet obestavěného prostoru OP 

Ke zjištění ceny nemovitosti je rovněž nutné zjistit hodnotu obestavěného prostoru. 

Tím se zjednodušeně řečeno rozumí objem stavby vyjádřený v m
3
. Stanovuje se jako suma 

objemu podzemní části, nadzemní části a zastřešení. Jedná se o složitější problematiku, kde je 

nutné brát v potaz řadu faktorů (např. výklenky, verandy, balkóny, půdní nadezdívky, atd.) 
56

. 

Při výpočtech se vychází z projektové dokumentace a především informací získaných 

z místního šetření znalce. Důležité jsou tedy rozměry jednotlivých částí domu (délka, šířka, 

výška). Tímto problémem se v naší práci však zabývat nebudeme. Postačíme si s informací, 

že obestavěný prostor tohoto domu dle znaleckého posudku činí 721, 23 m
3
 
57

. 

 

Výpočet zjištěné ceny ZC 

Při výpočtu konečné hodnoty nemovitosti stanovené porovnávacím způsobem 

vycházíme ze vzorce: 

                           (3.4) 

O všech neznámých jsme se již zmiňovali. Pouze připomeneme, že u indexu trhu It  

a indexu polohy pozemku Ip, náš znalec předpokládal hodnoty rovné 1. Z tohoto důvodu jsme 

s nimi nepracovali, a proto výsledné dosazení v našem případě bude: 

    ZC = 2 166 Kč/m
3
 . 721,23 m

3
 = 1 561 910 Kč  

Po výpočtech můžeme konstatovat, že zůstatková cena rodinného domu je 1 561 910 Kč 
58

. 

 

OCENĚNÍ VEDLEJŠÍ STAVBY 

Jako vedlejší stavbu oceníme takový objekt, který je v souladu s podmínkami 

uvedenými v § 16 OV13. Podle zmíněného paragrafu se rovněž postupuje při zjištění ceny. 

Základní cena upravená se určí ze vztahu: 

                            (3.5) 

kde 

ZCU… základní cena upravená za měrnou jednotku, 

ZC… základní cena za m
3
 obestavěného prostoru podle přílohy č. 14 OV13, 

K4… koeficient vybavení stavby, který se vypočte ze vzorce 

                         (3.6) 

kde 
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1 a 0,54… konstanty, 

n… součet cenových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v příloze č. 21 v tabulce 

č. 5 OV13 s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí  

a vybavení s podstandardním vybavením. 

K5… koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 OV13, 

Ki… koeficient změny cen staveb uvedený v příslušné příloze vyhlášky. 

Pro stanovení obestavěného prostoru, který nám poslouží k určení ZC, opět využijeme 

ZPos. Hodnota obestavěného prostoru činí 153,0 m
3
. Nebudeme se zabývat ani stanovením 

jednotlivých koeficientů. Jejich hodnoty si také dovolíme vzít ze zpracovaného posudku 
59

. 

 

Výpočet ceny: 

- Základní cena upravená ZCU = ZC . K4 . K5 . Ki ZC = 1 250 Kč/m
3
 

        K4 = 0,80 

        K5 = 0,80 

        Ki = 2,07 

 ZCU  = 1 250 Kč . 0,80 . 0,80 . 2,07 = 1 656 Kč/m
3
. 

- Zjištěná cena ZC = ZCU . OP 

 ZC = 1656 Kč . 153 m
3
 = 253 368 Kč, opotřebení 40 % tj. 253 368 . 0,6 = 152 021 

Kč. 

Můžeme si všimnout, že odhadnutá částka byla snížena o 40 %. Jedná se o tzv. amortizaci 

neboli opotřebení. S amortizací je potřeba u staveb počítat, vyjadřuje nám, o kolik se liší 

současná hodnota od hodnoty původní. Opotřebení se pohybuje v průmětu 1- 1,5 % za rok. 

Celkem zůstatková cena vedlejší stavby činí 152 021 Kč. 

 

OCENĚNÍ POZEMKŮ 

Pozemky byly oceněny nákladovým způsobem
60

 dle přílohy č. 2 OV13 a vyhlášky  

č. 199/2014 Sb. (dále „OV14). 

 

Ocenění zastavěné plochy a nádvoří 

Pro stanovení ceny stavebního pozemku budeme postupovat podle § 3, z něhož 

vychází, že základní cena se určí ze vzorce 

                                        (3.7) 

                                                 
59

 Interní dokument – ZPos. 
60

 Vychází z nákladů nutných k vynaložení na pořízení v místě ocenění.  



 

32 

kde 

ZC… základní cena stavebního pozemku v Kč za m
2
, 

ZCV… základní cena stavebního pozemku dle tabulky č. 1 přílohy č. 2 OV14, 

O1, O2, O3, O4, O5, O6…koeficienty stanovené dle tabulky č. 2 přílohy č. 2 dané vyhlášky. 

 

Základní cena ZCv určena dle vyhlášky pro Moravskoslezský kraj- Frýdek – Místek je  

1 040 Kč/m
2
. Hodnoty koeficientů O1, O2, O3, O4, O5 a O6 jsou vypsány v tabulce č. 3.2.  

 

Tab. 3.2: Stanovené hodnoty koeficientů pro ocenění stavebního pozemku
61

 

Úprava ceny podle tabulky č. 2 přílohy č. 2 Třída     Koef. 

O1- Velikost obce 500- 1000 obyvatel  III     0,75 

O2- Hospodářský význam obce   V- ostatní obec   0,60 

O3- Poloha obce     IV- v ostatních příp.   1,01 

O4- Technická infrastruktura v obci   II- elektro, voda, plyn, kanalizace 0,85 

O5- Dopravní obslužnost    III- bez dopravní obslužnosti  0,90 

O6- Občanská vybavenost v obci   IV- minimální    0,90 

 

Základní cena ZC po dosazení do vzorce 3.7: 

ZC = 1 040 Kč . 0,75 . 0,60 . 1,01 . 0,85 . 0,90 . 0,90 = 325 Kč/m
2
 

Jedná se o základní cenu stavebního pozemku, ze které se vychází při ocenění ostatní plochy  

a zahrad. 

 

Ocenění zahrady 

Podle vyhlášky se počítá 80 % z ceny stavebního pozemku  

tj. 325 Kč . 0,80 = 260 Kč/m
2
. 

 

Ocenění ostatní plochy 

 Podle vyhlášky se počítá 40 % z ceny stavebního pozemku  

tj. 325 Kč . 0,40 = 130 Kč/m
2
. Přehledný výpočet cen pozemků nám znázorňuje tabulka  

č. 3.3. 
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Tab. 3.3: Výpočet ceny
62

 

Parcela Druh Plocha (m
2
) ZCU (Kč/m

2
) Cena (Kč) 

69 

 

70 

71 

Zastavěná plocha 

a nádvoří 

Zahrada 

Ostatní plocha 

264 

 

1 211 

127 

325 

 

260 

130 

85 800 

 

314 860 

16 510 

Celkem pozemky  1 602  417 170 

 

Celková zjištěná cena za pozemky je 417 170 Kč. Celkové shrnutí veškerého 

oceňovaného majetku vyobrazuje tabulka č. 3.4. Z té je patrné, že celková hodnota 

nemovitostí dle ZPos činí 2 130 801 Kč. 

 

Tab. 3.4: Rekapitulace majetku
63

 

Název Zjištěná cena (Kč) 

Rodinný dům 

Vedlejší stavba- hospodářská budova 

Pozemky celkem 

1 561 610 

152 021 

417 170 

Celkem 2 130 801 

 

3.2.2 DŮM č. 2 

Veškerý přehled ocenění této nemovitosti, který zde bude uveden, je vytvořen  

na základě platného ZPos. Ten byl zpracován v souladu s účinnými cenovými předpisy  

v té době. Jedná se o: 

 zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, 

 vyhláška č. 3/ 2007 Sb., ve znění vyhlášek č. 460/2009 Sb., 364/2010 Sb.  

a 387/2011 Sb. 

 

Seznam objektů k ocenění: 

 Rodinný dům včetně drobných kůlen a venkovních úprav, 

 stavební pozemek a zastavěná plocha, 

 zahrada včetně orné půdy. 
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Shrnutí veškerého majetku oceněného znalcem vykazuje tabulka č. 3.5. Pro ocenění 

domu byl využit porovnávací způsob, u ostatních nemovitostí se postupovalo nákladovou 

metodou. Hodnota nemovitostí byla dle ZPos odhadnuta na 1 394 048 Kč. 

 

Tab. 3.5: Rekapitulace majetku
64

 

Název Zjištěná cena (Kč) 

Rodinný dům 

Zastavěná plocha a nádvoří 

Zahrada a orná půda 

830 873 

274 548 

288 627 

Celkem 1 394 048 

 

3.2.3 DŮM č. 3 

Ocenění jednotlivých objektů nemovitosti bylo provedeno dle stejných právních 

předpisů jako u domu č. 2. 

 

Seznam objektu k ocenění: 

 Rodinný dům včetně kůlny a venkovních úprav, okres Frýdek- Místek, 

 hospodářská budova pod domem, 

 stavební pozemky a zastavěné plochy, 

 zahrady a ostatní plochy, 

 louky a lesní pozemky, 

 lesní porosty. 

 

Ke stanovení hodnoty rodinného domu byl využit porovnávací způsob, ostatní objekty 

byly oceněny nákladovým způsobem. Přehled ZC jednotlivých nemovitostí nám zobrazuje 

tabulka č. 3.6. Cena za všechny nemovitosti dle ZC činí 2 048 101 Kč. 
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Tab. 3.6: Rekapitulace majetku
65

 

Název Zjištěná cena (Kč) 

Rodinný dům 

Hospodářská budova pod domem 

Zastavěná plocha 

Zahrada 

Ostatní plochy 

Travní porosty 

Lesní pozemky 

Lesní porost 

1 482 487 

183 133 

69 432 

174 423 

30 070 

37 235 

25 365 

45 965 

Celkem 2 048 101 

 

3.2.4 DŮM č. 4 

Ocenění nemovitosti probíhalo v souladu s cenovými předpisy. Jimi byl zákon  

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a vyhláška č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášky  

č. 460/2009 Sb. 

 

Seznam objektů k ocenění: 

 Rodinný dům, 

 garáž za domem, 

 hospodářská budova za domem, 

 zastavěná plocha a nádvoří, 

 zahrada. 

 

Ocenění domu a garáže bylo provedeno postupem odpovídajícím porovnávací metodě, 

hodnoty ostatních nemovitostí byly zjištěny nákladovým způsobem. Zjištěné hodnoty 

jednotlivých objektů jsou zachyceny v tabulce č. 3.7. Celková suma nemovitostí byla 

stanovena na 1 745 977 Kč. 

 

 

 

 

                                                 
65

 Interní dokumenty- znalecký posudek. 
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Tab. 3.7: Rekapitulace majetku
66

 

Název Zjištěná cena (Kč) 

Rodinný dům 

Garáž za domem 

Hospodářská budova za domem 

Zastavěná plocha a nádvoří 

Zahrada 

1 437 642 

61 160 

31 848 

140 868 

74 459 

Celkem 1 745 977 

 

3.2.5 DŮM č. 5 

Znalecký posudek vytvořený k této nemovitosti se řídil zákonem č. 151/1997 Sb.,  

o oceňování majetku a vyhláškou č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. 

 

Seznam objektů k ocenění: 

 Rodinný dům, 

 garáž, 

 pozemky, 

 oplocení, 

 venkovní úpravy. 

 

U této nemovitosti byly veškeré objekty oceněny nákladovým způsobem. Jejich 

hodnota byla odhadnuta na 1 933 798 Kč. Přehled ZC jednotlivých objektů znázorňuje 

tabulka č. 3.8. 

 

Tab. 3.8: Rekapitulace majetku
67

 

Název Zjištěná cena (Kč) 

Rodinný dům 

Garáž 

Pozemky 

Oplocení 

Venkovní úpravy 

1 686 811 

38 686 

171 570 

18 643 

19 088 

Celkem 1 933 798 
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 Interní dokumenty- znalecký posudek. 
67

 Interní dokumenty- znalecký posudek. 
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3.3 VÝPOČET DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ 

V následující podkapitole si vypočítáme daňové povinnosti, které by nastaly při koupi 

výše popsaných rodinných domů. Budeme pracovat s těmito předpoklady: 

 NH je ve všech případech SDH, která je tedy vyšší než potenciální SC, 

 pro určení SDH byla využita ZC, 

 neuplatňujeme uznatelný výdaj- cena ZPos není k dispozici, 

 každý dům je prodán s veškerým příslušenstvím (se všemi objekty), 

 poplatníkem daně je kupující dle ZDNNV16. 

Pro stanovení daně je nezbytné si připomenout postup výpočtu. Protože se převod 

jednotlivých nemovitostí provádí na základě kupní smlouvy, jedná se o nabytí koupí. Podle 

platných právních předpisů se SDH za této situace určí jako 75 % ze ZC. Jelikož v našich 

případech uvažujeme, že SC je nižší než SDH, bude NH právě SDH. ZD bude tvořit NH 

zaokrouhlená na celé stovky nahoru. Výslednou daň určíme jako 4 % ze ZD. Výpočet nám 

přehledně zobrazuje tabulka č. 3.9.  

 

Tab. 3.9: Přehled daňové povinnosti u jednotlivých rodinných domů
68

 

Název Dům č. 1 Dům č. 2 Dům č. 3 Dům č. 4 Dům č. 5 

ZC 2 130 801 1 394 048 2 048 101 1 745 977 1 933 798 

SDH 2 130 801 . 0,75 

= 1 598 101 

1 394 048 . 0,75 

= 1 045 536 

2 048 101 . 0,75 

= 1 536 076 

1 745 977 . 0,75 

= 1 309 483 

1 933 798 . 0,75 

= 1 450 349 

SC nižší nižší nižší nižší nižší 

NH 1 598 101 1 045 536 1 536 076 1 309 483 1 450 349 

Uznatelný výdaj - - - - - 

ZD 1 598 101 1 045 536 1 536 076 1 309 483 1 450 349 

ZD zaokr. 1 598 200 1 045 600 1 536 100 1 309 500 1 450 400 

Daň z nabytí 1 598 200 . 0,04 

= 63 928 

1 045 600 . 0,04 

= 41 824 

1 536 100 . 0,04 

= 61 444 

1 309 500 . 0,04 

= 52 380 

1 450 400 . 0,04 

= 58 016 

Daňová 

povinnost 

63 928 41 824 61 444 52 380 58 016 

 

Z tabulky je patrné, že čím vyšší je ZC, tím vyšší je výsledná daňová povinnost, to je 

však zřejmé již z logického hlediska. S rostoucí částkou musí být hodnota při konstantním 

procentu vyšší. My si však nevystačíme pouze s tímto jednoduchým vysvětlením. 
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 Vlastní výpočty. 
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Dosaženými výsledky se budeme zaobírat více do hloubky. Pokusíme se prostřednictvím nich 

zjistit, jaký vliv může mít tato daň na nás samotné, na naši finanční stránku a další aspekty. 

 

3.4 SHRNUTÍ KAPITOLY 

Člověk se od narození určitým způsobem vyvíjí, má své postoje k určitým věcem  

a hlavně právo o nich rozhodovat. Snaží se povětšinou najít to nejlepší řešení a nedělat tak 

zbytečné chyby. Avšak nemůže být ve všem znalý a mnohdy potřebuje pomoc druhých, ať už 

se to týká výběru nového bydlení či něčeho jiného.  

V této kapitole nešlo o to něco odborně vysvětlit, ale nastínit určitá fakta k získání 

drobného přehledu. Dát do podvědomí právní předpisy, které se vztahují k problematice 

oceňování a snažit se s nimi pracovat. Obohatit text o stavebně- technické parametry a jiné 

prvky týkající se ZPos. Jak jsme si totiž mohli všimnout, oceňování majetku není pouze  

o umění počítat a vyznat se v zákonech, ale především o znalostech v oblasti stavebnictví.  

Náš respondent Ing. Roman Bret se však obává, že v budoucnu nebudou znalci ani 

potřeba. Odhad už není povinný, jako tomu bylo v minulosti a proto poptávka po potřebách 

znalců upadá 
69

. Většinou se daň platí již ze SC, že by kvůli tomu lidé ale více podváděli,  

se říct nedá. Úředníci by měli být znalí a vědět, za kolik se pohybují ceny obdobných 

nemovitostí ve stejném místě a čase. V současnosti odhad zůstává povinný u podnikatelů. 

My jsme se však práci znalců alespoň trochu věnovali a poznatky jednoho z nich nám 

posloužily jako vzorový materiál.  Také jsme si připomněli základní faktory DNNV a její 

výpočet. Zejména šlo ale o sběr informací, které nám mají pomoci k naší studii v dalším textu.  
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 Řízený interview. 
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4 VYHODNOCENÍ VLIVU DANĚ NA VÝBĚR NEMOVITOSTI 

Jak již bylo zmíněno, jednou z běžných součástí života je výběr naší nemovitosti.  

Je známé, že populace je rozmanitá a každý člověk je originální pro svůj charakter  

a temperament. Vyznačuje se svou osobitostí, a proto lze rozhodování označit za individuální 

proces každého jedince.  Různé faktory nás ovlivňují nestejnou měrou, a tím jsme jedineční. 

Finanční situace, velikost zahrady, technický stav, příslušenství apod., to jsou podněty, které 

nás rozdílně mohou ovlivňovat při výběru nemovitosti. Zda však mezi takové faktory patří  

i DNNV, zda může tato daň zapříčinit, že si vybereme námi méně preferovaný dům, jen 

abychom ušetřili, bude zkoumáním následující kapitoly. 

Do naší studie zařadíme řadu variant, s kterými budeme pracovat, abychom dosáhli co 

nejefektivnějších výsledků. V první fázi výzkumu využijeme jednu z metod pro rozhodování 

manažera. V další části se budeme opírat především o naše úvahy. Pokusíme se rovněž  

na tento problém podívat z různých úhlů pohledů. Do úvah tedy zahrneme nejen DNNV,  

ale i různé další faktory, které by mohly nemalou měrou působit na naše rozhodnutí.  V práci 

tak budeme stavět především na hypotézách. Získané závěry si následně porovnáme 

s výsledky z dotazníku, který položíme řadě respondentů.  

 

4.1 METODA PROMETHEE 

V následujících řádcích si obecně nastíníme poslání programu promethee. Našim 

hlavním úkolem bude především interpretace získaných výsledků, nikoliv podrobné 

seznámení s programem. Princip metody spočívá v párovém porovnání variant, postupně, 

z hlediska všech kritérií. Výsledkem je vyjádření intenzity preference mezi jednotlivými 

variantami a jejich seřazení od nejlepší. Důležitým faktorem je zadání zvolených kritérií, 

jejich nadefinování a přiřazení známých dat jednotlivým variantám. Kritérii rozumíme 

faktory, které jsou pro nás při volbě důležité. Můžeme je tedy chápat jako podněty, podle 

kterých se rozhodujeme. Varianty jsou pak možnosti, z kterých volíme. 

Program promethee nám umožňuje u kritérií nadefinovat jejich jednotky a zadat jejich 

preference. Ty jsou charakterizovány zejména váhami jednotlivých kritérií, které lze určitým 

způsobem vypočítat a stanovením toho, zda se jedná o maximalizační, či minimalizační 

kritérium. Zvolení je do jisté míry subjektivní, avšak obvyklé je logické hledisko (např. 

chceme, aby cena byla nejnižší = minimalizační kritérium, chceme co největší zahradu  

= maximalizační kritérium). Abychom mohli z programu získat výsledky, je nutné také zadat 

varianty a jejich nároky na kritéria. Jednotlivé zadávané požadavky čerpáme ze zjištěných 



 

40 

informací nebo z domněnek. V programu je možné následně zkoumat vyprodukované grafy  

či tabulky, stejně jako provádět citlivostní analýzu.  

 

4.1.1 VÝBĚR NEMOVITOSTI 

Pro účely studie této bakalářské práce jsme použili řízené interview s osobou pana 

Karla (jméno bylo změněno), kterého jsme postavili do pozice člověka, který má zájem  

o koupi domu. Určili jsme mu fiktivní rodinnou a finanční situaci, do které se měl pokusit 

vžít. Učinili jsme tak z důvodu, abychom nečerpali jeho osobní informace. Následně jsme  

ho požádali, aby nám sdělil kritéria, která by byla při jeho rozhodování zásadní a seřadil nám 

je podle toho, jak jsou pro něho důležitá. V našem zájmu je, abychom podle jeho preferencí 

zvolili nejlepší dům. Ten budeme vybírat z nemovitostí popsaných ve 3. kapitole, které jsme 

účelově zvolili na základě odpovědí pana Karla. V reakci na jeho odpovědi se budeme zajímat 

o technický stav, stáří či jiné parametry budovy, ale také finanční zatížení, které vznikne  

při koupi. Pan Karel předpokládá, že si bude brát na dům hypotéku, přičemž byly splněny 

veškeré podmínky pro její získání, a proto se budeme po finanční stránce zabývat zejména 

cenou a výši splátek. Po stránce atributové se budeme zajímat o různé vlastnosti domu, jeho 

příslušenství apod. Z odpovědí pana Karla jsme vybrali následující kritéria: 

 cena bez daně, 

 daň z nabytí, 

 výše měsíční splátky, 

 úrok z hypotéky, 

 užitná plocha, 

 velikost zahrady, 

 přípojka na kanalizaci, 

 dopravní infrastruktura, 

 okolní prostředí, 

 stáří, 

 celkový stav. 

Váhy jednotlivým kritériím jsme v našem případě přiřadili na základě párového 

porovnání, které spočívá ve srovnávání jednotlivých kritérií mezi sebou a v následném určení 
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preferovanějšího kritéria. Při výpočtu jsme vycházeli z řízeného interview s panem Karlem, 

který mezi nejdůležitější faktory zařadil cenu, celkový stav a prostředí 
70

. 

 

4.1.1.1 ROZBOR POŽADAVKŮ A DEFINICE KRITÉRIÍ 

Pan Karel hledá cenově dostupný dům, do kterého je ochoten investovat až 2 200 000 

Kč, s dobrou dopravní infrastrukturou a vybaveností inženýrskými sítěmi. Jelikož je pro něj 

výsledná cena důležitá a nechce svou hranici přeplácet o několik desítek tisíc korun, hraje pro 

něho velkou roli výše zaplacených úroků z hypotéky. Protože nedisponuje velkým množstvím 

volných peněžních prostředků, musí brát ohled i na výši DNNV. Nechce si kvůli neschopnosti 

ji zaplatit, brát další půjčku či navyšovat hypotéku. Na stáří domu neklade až takovou 

pozornost, ale je pro něho klíčové, aby jim koupený dům byl v dobrém stavu a nevyžadoval 

rekonstrukci. Vezmeme-li v potaz jeho finanční situaci, je schopen hypotéku splácet 

pravidelnými splátkami ve výši max. 12 000 Kč/ měsíc. Pracujeme totiž s předpoklady, že je 

zaměstnaný jako obyčejný dělník ve výrobě s platem kolem 22 000 Kč a vychovává 4 děti, 

přičemž byly vzaty v úvahu také příjmy manželky a potřeby pro běžný chod domácnosti. 

Z jeho zkušeností víme, že žít ve stísněném prostoru nedodává člověku potřebnou svobodu. 

Aby mohl všem členům rodiny dopřát svůj klid, požaduje určitou velikost užitné plochy. Je si 

vědom, že soukromí je důležité pro odbourávání napjatých vztahů a dopomáhá k uvolněné 

atmosféře v domácnosti. Poněvadž se rozhodl žít na vesnici zejména za účelem relaxování,  

je pro něho podstatné mít co možná největší zahradu s pěkným výhledem do okolí. Za velmi 

důležitý považuje stav prostředí, a to z důvodu výskytu možných alergenů a klidu. Jeho 

vidinou však není výběr vysněného domu na úkor splácení hypotéky až do důchodu, svým 

závazkům vůči bance chce být schopný dostát za dobu 20 let 
71

. Přehled požadavků kritérií 

vyobrazuje tabulka č. 4.1. 
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 Řízený interview. 
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 Řízené interview ovlivněné stanovenou fiktivní rodinnou a finanční situací. 
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Tab. 4.1: Požadavky na kritéria
72

 

Kritéria 

Cena bez daně maximálně 2 200 000 Kč 

DNNV maximálně 70 000 Kč 

Měsíční splátka maximálně 12 000 Kč 

Úrok maximálně 600 000 Kč 

Užitná plocha alespoň 170 m
2
 

Zahrada alespoň 200 m
2
 

Přípojka na kanalizaci vyžaduje možnost napojení na 

veřejnou kanalizaci 

Slovní hodnocení: ANO/NE 

Dopravní infrastruktura měla by být co nejlepší Slovní hodnocení: velmi 

špatná/špatná/dobrá/velmi 

dobrá/výborná 

Prostředí mělo by být klidné a čisté Slovní hodnocení: velmi 

špatné/špatné/dobré/velmi 

dobré/výborné 

Stáří maximálně 70 Let 

Celkový stav nesmí být nutná rekonstrukce Slovní hodnocení: velmi 

špatný/špatný/dobrý/velmi 

dobrý/výborný 

 

Cena bez daně 

Jako cenu bez daně uvažujeme SC jednotlivých nemovitostí, kterou jsme pro naše 

účely rovnoměrně stanovili jako 70 % ze ZC uvedených ve 3. kapitole v tabulce č. 3.9.  

 

DDNV 

Výši daně jsme také stanovili pro jednotlivé objekty v tabulce č. 3.9. Při stanovení 

jsme postupovali dle platné legislativy a pro další pátrání budeme vycházet z novinky, že tuto 

daň platí kupující. 

 

Výše měsíční splátky 

Při stanovení částky, kterou by musel pan Karel při jeho požadavcích splácet, jsme 

vycházeli z hodnoty, kterou jsme získali prostřednictvím online hypotéční kalkulačky
73

. 
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 Vlastní tvorba na základě řízeného interview. 
73

 Zdroj: http://kalkulacky.idnes.cz/cr_hypotecni-kalkulacka.php. 
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Požadavkem byla určitá výše hypotéky s délkou splácení po dobu 20 let. Vycházíme z toho, 

že pan Karel nemá volné žádné peněžní prostředky a získal 100% hypotéku
74

. Jiné podmínky 

jsme nezvažovali. Je nutné podotknout, že banky povětšinu vychází z hodnot nemovitostí 

stanovených na základě svých programů. V našem případě však budeme pracovat s tím,  

že využili námi dostupné ZPos. Přehled splátek u jednotlivých druhů hypoték znázorňuje 

tabulka č. 4.2. 

 

Úrok z hypotéky  

Pro výpočet úroku jsme opět využili online kalkulačku
75

. Výši zaplacených úroků  

u jednotlivých nemovitostí ovlivňuje pouze velikost hypotéky, protože uvažujeme, že ve 

všech případech byla poskytnuta stejná úroková sazba ve výši 2,5 %. Tu jsme určili jako 

průměr úrokových sazeb poskytovaných různými bankami na základě průzkumu jejich 

hypotéčních kalkulaček. Částky, které by pan Karel zaplatil za konkrétní domy, jsou opět 

uvedeny v tabulce č. 4.2. 

 

Užitná plocha, velikost zahrady, stáří 

Hodnoty těchto parametrů čerpáme z popisu nemovitostí ve třetí kapitole. Vypsány 

jsou také v tabulce č. 4.2. 

 

Přípojka na kanalizaci, dopravní infrastruktura, okolní prostředí, celkový stav 

U těchto kritérií využijeme možnosti numerického vyjádření slovní odpovědi. Slovní 

hodnocení v případě otázky na kanalizaci bude z výběru ANO/NE. Zbytku zmíněných kritérií 

se přiřadí hodnocení: 

 velmi špatný, 

 špatný, 

 dobrý, 

 velmi dobrý, 

 výborný. 

Pro přiřazení odpovědi k daným kritériím využijeme informací ze ZPos. Dopomůže nám 

k tomu zejména tabulka sestavovaná za účelem zjištění indexu polohy. S tímto indexem jsme 

se setkali již ve 3. kapitole při ukázce ocenění domu č. 1. Nevěnovali jsme větší pozornost 
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 ČNB vydala v roce 2016 bankám doporučení neposkytovat 100% hypotéky. Jedním z důvodů byly obavy 

     z případného růstu úrokových sazeb, při kterých by klienti nebyli schopni dostát svým závazkům a dostávali 

     by se do finančních potíží, což by negativně dopadlo na stabilitu ekonomiky. 
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 Zdroj: http://kalkulacky.idnes.cz/cr_hypotecni-kalkulacka.php. 
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jeho obsahu, protože náš znalec přepokládal, že bude roven 1. Nyní si alespoň zmíníme,  

že sestavená tabulka obsahuje především zhodnocení prostředí a infrastruktury v obci, ve 

které se daný dům nachází.  

 

Tab. 4.2: Přehled variant s jejich nároky na kritéria
76

 

Varianty Kritéria Nároky 

Dům č. 1 Cena bez daně 1 491 560 

Daň z nabytí 63 928 

Měsíční splátka 11 291 

Zaplacený úrok 579 081 

Užitná plocha 210 

Velikost zahrady 1 211 

Přípojka na kanalizaci ANO 

Dopravní infrastruktura DOBRÁ 

Prostředí DOBRÉ 

Stáří 45 

Celkový stav VELMI DOBRÝ 

Dům č. 2 Cena bez daně 975 834 

Daň z nabytí 41 824 

Měsíční splátka 7 387 

Zaplacený úrok 378 856 

Užitná plocha 150 

Velikost zahrady 759 

Přípojka na kanalizaci NE 

Dopravní infrastruktura VELMI DOBRÁ 

Prostředí ŠPATNÉ 

Stáří 95 

Celkový stav VELMI ŠPATNÝ 

Dům č. 3 Cena bez daně 1 433 670 

Daň z nabytí 61 444 

Měsíční splátka 10 853 

Zaplacený úrok 556 606 

Užitná plocha 190 

Velikost zahrady 3 291 
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 Přípojka na kanalizaci NE 

Dopravní infrastruktura ŠPATNÁ 

Prostředí DOBRÉ 

Stáří 65 

Celkový stav DOBRÝ 

Dům č. 4 Cena bez daně 1 222 184 

Daň z nabytí 52 380 

Měsíční splátka 9 252 

Zaplacený úrok 474 499 

Užitná plocha 250 

Velikost zahrady 666 

Přípojka na kanalizaci ANO 

Dopravní infrastruktura ŠPATNÁ 

Prostředí VELMI ŠPATNÉ 

Stáří 56 

Celkový stav VELMI DOBRÝ 

Dům č. 5 Cena bez daně 1 353 658 

Daň z nabytí 58 016 

Měsíční splátka 10 247 

Zaplacený úrok 525 542 

Užitná plocha 330 

Velikost zahrady 241 

Přípojka na kanalizaci ANO 

Dopravní infrastruktura DOBRÁ 

Prostředí DOBRÉ 

Stáří 27 

Celkový stav VELMI DOBRÝ 

 

Podíváme-li se na nároky pana Karla, je patrné, že ze zkoumání musíme vyřadit dům 

č. 2 a to z toho důvodu, že nesplňuje požadovanou užitnou plochu, stáří, ani celkový stav. 

Budeme tak nyní zvažovat pouze zbývající čtyři domy. U těch jsme do programu vložili 

veškeré informace a v případě doplňujících informací využili doporučená nastavení. 
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4.1.1.2 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 

Graf 4.1: PROMETHEE Rankings
77

         Graf 4.2: PROMETHEE Complete Ranking
78

 

 

 

 

Na grafu 4.1 můžeme vidět toky jednotlivých variant. A to kladné na levé straně  

a záporné na pravé straně. Jde si všimnout, že domy č. 4 a č. 5 se nám protínají, v takovém 

případě se jedná o neporovnatelné varianty a nemůžeme s jistotou stanovit, která je lepší. Tato 

situace nastane, jestliže má jedna z alternativ větší pozitiva, ale zároveň také více slabin. 

Oproti tomu dům č. 3 můžeme označit za variantu nejhorší. Z grafu 4.2 dokážeme díky 

agregaci porovnat každou dvojici variant. Tento graf znázorňuje tzv. čisté toky, kdy jsou  

od kladných odečteny ty záporné. Je proto snadno zjistitelné, která z variant se jeví jako 

nejvýhodnější. Varianta postavena v hierarchii nejvýše v grafu je lepší, než varianty 

nacházející se pod ní. Můžeme tedy nyní určit nejlepší volbu, kterou by byl dům č. 4. 

Jaké varianty jsou dominované před ostatními, krásně vyobrazuje také graf 4.3. Platí 

zde tzv. pravidlo tranzitivity, kdy jestliže je dům č. 4 dominovaný před domem č. 1 a dům č. 1 

dominovaný před domem č. 3, je i dům č. 4 dominovaný před domem č. 3. Tyto vztahy jsou 

v grafu znázorněny spojovací šipkou. Jestliže taková šipka mezi jednotlivými alternativami 

neexistuje, jedná se o varianty neporovnatelné. 

Pokud bychom chtěli zjistit silné a slabé stránky jednotlivých variant, dopomohl  

by nám k tomu graf 4.4. Na tomto grafu vidíme, v čem jsou jednotlivé varianty dobré a v čem 
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naopak ztrácí. Např. si můžeme všimnout, že favorizovaný dům č. 4 má mezi zápornými 

stránkami více kritérii, než dům č. 5 mající pouze zahradu. Dům č. 5 by se tak mohl jevit jako 

lepší rozhodnutí, nicméně program pracuje s váhami a požadavky, které byly jednotlivým 

kritériím přiřazeny. Dům č. 4 získal převahu kladných toků především ve faktorech, které pan 

Karel považoval za důležitější.  

 

Graf 4.3: PROMETHEE Network
79

   Graf 4.4: PROMETHEE Rainbow
80

 

 

 

 

Jednotlivé zhodnocení stránek lze ukázat na grafech 4.5 a 4.6. Pro zajímavost jsme 

vybrali první a druhý dům v pořadí, abychom zjistili, kde vznikl rozdíl. A skutečně můžeme 

vidět, že odchylka nastala zejména u finančních položek, kde se u domu číslo 4 jednalo  

o nejsilnější stránky. I přesto, že si dům č. 5 vede lépe v druhé polovině kritérií, nedostal se 

před dům č. 4, protože tato kritéria neměla pro pana Karla takovou váhu. Jinak lze vyčíst,  

že nejslabší stránkou u domu č. 5 byla zahrada, ostatní položky výraznější propad 

nezaznamenaly. 

 

Graf 4.5: Action profile (dům č. 4)
81
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Graf 4.6: Action profile (dům č. 5)
82

 

 

 

4.1.1.3 ANALÝZA CITLIVOSTI 

Při analýze citlivosti budeme zkoumat, zda by se změnil výběr pana Karla v případě, 

že by více či méně byla pro něho důležitá DNNV. Doposud ji přikládal váhu 11 %, která byla 

vypočtena z párového porovnání. Při změnách preference u DNNV, jsou ostatní faktory 

měněny přímo úměrně. Zaměříme se také na to, co by se stalo, kdyby DNNV byla vyšší než 

současné 4 % a kdyby vůbec neexistovala. Zjistíme, jak by se musely měnit preference 

ostatních kritérií, aby docházelo ke změně pořadí doporučených domů. 

 

Změna preference u daně z nabytí 

Představme si situaci, že se pan Karel rozhodl, že nejdůležitějším prvkem pro něho při 

koupi nemovitosti bude DNNV. Uvědomil si, že splácet hypotéku bude schopen, ale volné 

peněžní prostředky na úhradu daně v současnosti nemá, nebyla totiž součásti hypotéky. 

Podíváme se, zda se tak změní jeho volba a zda bude mít na změnu vliv to, že pan Karel bude 

považovat DNNV za méně důležitou. 

Při zkoumání jsme zjistili, že pokud by se preference u daně zvýšila na přibližně 75 %, 

změnilo by se pouze pořadí na 3. a 4. místě, což dokazují grafy 4.7 a 4.8. Po překročení této 

hranice by pořadí zůstávalo již nezměněné. Tzn., jestliže by pan Karel přikládal dani nejvyšší 

důležitost, stále by pro něj byl nejlepší volbou dům č. 4. To lze však očekávat i bez zkoumání. 

Protože je DNNV u domu č. 4 nejnižší, musí s rostoucí preferencí tohoto kritéria zůstat tento 

dům stále nejvýše. Zvyšující se váha tohoto kritéria nemá na výběr nejvýhodnější nemovitosti 

žádný vliv. Důvodem, proč by se musel vliv daně zvednout až na 75 %, aby došlo ke změně 

alespoň na 3. místě je, že existuje interval, ve kterém je rozdíl výše daně u jednotlivých 

variant pro pana Karla zcela zanedbatelný. Takové hodnoty se nadefinují pomocí 

preferenčních funkcí, kde jsme využili doporučené nastavení. Odpovídá to tak reálnějším 

situacím, protože také v životě lze u obdobné investice očekávat, že se nerozhodneme pouze 

                                                 
82

 Graf převzatý z programu Promethee. 



 

49 

na základě např. 1 000 Kč. Jestliže je tedy rozdíl mezi 3. a 4. nemovitosti pouhých 2 484 Kč, 

nezíská čtvrtý dům v pořadí tak velké pozitivní toky, jako kdyby tento interval neexistoval. 

V případě, že by daň nebyla pro pana Karla vůbec významná, by se situace vyvíjela 

obdobně. S klesající preferencí by se snížily u domu č. 4 pouze čisté toky, ale stále by se jevil 

jako nejvýhodnější volba. Aby se změnilo pořadí, musela by se současně snížit také váha  

u jiné finanční položky, např. u ceny o cca 11 procentních bodů (původně váha 17 %). Tím by 

se stal nejvýhodnějším dům č. 5. 

Lze tedy říci, že jestliže měníme jakkoliv preferenci pouze u DNNV, výběr domu to 

v našem případě nikterak neovlivní. Vezmeme-li však v úvahu změnu i jiných významných 

položek, pořadí na prvních místech se nám změní. Nutností je podotknout, že velkou roli hraje 

to, jakou důležitost jako lidé přikládáme daným kritériím. Pokud by na místě pana Karla byl 

člověk, který by dával jen minimální váhu ceně a jejím složkám, mohla by se situace vyvíjet 

zcela odlišně. Daň by tak mohla být citlivější na změny a hrát větší roli. 

 

Graf 4.7: Původní váhy
83

    Graf 4.8: Upravené váhy
84

 

 

 

Vyšší daň a neexistence daně 

Může se zdát, že se neexistence daně zcela jistě projeví do rozhodnutí člověka,  

ale v námi řešeném příkladu pomocí programu promethee nebude mít ani tento faktor žádný 

vliv. Stejně tak zvýšení daně, a to klidně i o několik procentních bodů. Tyto důvody jde 

jednoduše vysvětlit. Musíme si uvědomit, že při výpočtu DNNV vycházíme z ceny, která je 

konstantní. Znamená to, že v našem příkladu bude u domu č. 4 stále nejnižší daňová 

povinnost.  

Nutné je sdělit, že jsme omezeni velmi úzkým okruhem nemovitostí. V praxi by tak 

mohlo být zcela běžné, že pokud by sazba DNNV výrazně stoupla, mohli by lidé kupovat 

nemovitosti, které by nevyhovovali jejich požadavkům. Navíc případy, kdy by daň nebyla 
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součástí hypotéky, by mohly vést k úpadku nákupů domů, v důsledku neochoty lidí brát si 

jiné půjčky. 

 

Intervaly stability 

Grafy Visual Stability Intervals nám umožňují zjistit, jak můžeme hýbat 

s preferencemi kritérií, aniž by se měnilo pořadí jednotlivých variant. Při pohybu preferencí 

mimo oblast tohoto intervalu se nám začne pořadí měnit. V našem případě se dopravní 

infrastruktura stala s intervalem od 0% – 13,97 % nejnáchylnějším kritériem na změnu její 

preference a s tím spojenou změnu pořadí variant, je tedy nejméně stabilní. Oproti tomu 

celkový stav a kanalizace vykázaly stabilitu nejvyšší 0% - 100 %. Tyto položky by při 

změnách jejich vah nevykazovaly změny v pořadí, pouze by při 100% preferenci došlo 

k vyrovnání některých domů na stejnou úroveň. 

Interval u DNNV je v rozsahu 0 % - 72,26 % a vyobrazuje ho graf 4.9. Po překročení 

intervalu by tedy došlo ke změně na třetím a čtvrtém místě, jak jsme již zmiňovali výše. 

 

Graf 4.9: Interval stability daně
85

 

 

 

Je potřeba zdůraznit, že na vše mají především vliv přiřazené váhy. Jak jsme zjistili, 

citlivost daně na změnu pořadí by se významněji projevila v případě, kdy bychom 

upřednostnili a větší důležitost přikládali spíše položkám o stavu a vlastnostech nemovitosti 

než její ceně.  
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4.1.2 ZHODNOCENÍ VLIVU  

Pokud bychom se měli držet pouze ukázkového příkladu, který jsme založili  

na výpovědi pana Karla, mohli bychom konstatovat, že DNNV nemá na konečný výběr 

nemovitosti téměř žádný vliv. Ten by nastal pouze v momentě, kdy by pro pana Karla byla 

cena a daň méně důležitými faktory. S takovým závěrem se však nemůžeme spokojit, 

vycházeli bychom jen z jednoho praktického příkladu založeného na preferencích jednoho 

jediného člověka, což by nebylo v ekvivalenci s reálnými situacemi.  

Zkoumali jsme tedy další různé situace, využili fiktivních nemovitostí, operovali 

s neustálými změnami vah kritérií a odlišnými nároky na kritéria. Pracovali jsme 

s nemovitostmi v přibližně stejných cenových relacích, ale i v naprosto odlišných. Následující 

závěry budou interpretovány na základě zjištěných skutečností z daných průzkumů. Měly by 

poukazovat pouze na nejpodstatnější rysy daných situací a dosažené výsledky. 

Nejprve jsme zkoumali nemovitosti o přibližně stejné ceně. Rozdílové intervaly 

jednotlivých cen se pohybovaly do 100 000 Kč. Z tohoto důvodu jsme přisuzovali větší 

důležitost spíše vlastnostem domu než finančnímu zatížení. Jako nejvýhodnější se tak jevil 

dům, který byl v těchto oblastech průměrný, až lehce nadprůměrný, nikoliv dům nejlevnější. 

Zjistili jsme, že vliv daně byl zde mnohem náchylnější na případné změny v její preferenci. 

Rozhodnutí dát dani větší důležitost by dokonce vedlo ke změně nejlepšího domu. Pořadí  

na ostatních místech by se měnilo také za předpokladu neexistence daně či jen naprosto 

minimální míře její preference. Hlavním důvodem těchto změn je zejména fakt, že původně se 

jako žádoucí varianta jevil dům, který nebyl nejlevnější oproti tomu, jak to bylo v našem 

podrobně rozebraném příkladu. 

Vyzkoušeli jsme obdobnou situaci, avšak ceně a dani jsme přiřadili nejvyšší 

preference, okolo 30 %. Nejlevnější dům za ostatními zaostával v technickém stavu. 

Stanoveným požadavkům tak nejvíce vyhovoval druhý nejlevnější dům. Samozřejmě s růstem 

důležitosti daně by se do popředí dostal dům nejlevnější. Zajímavé ale je, že při neexistenci 

daně nebo jen její mírné preferenci, by se na vrchol dostal dům, který byl původně na  

4. místě. V tomto případě, kdy člověk pokládá daň za vážný faktor, rozhoduje se na základě 

pár kritérií a ve výběru v necenových položkách zaostává nejlevnější dům, má na něj výše 

daňové povinnosti poměrně podstatný vliv. 

Nyní se ještě vraťme k našemu vzorovému příkladu. Dovolili jsme si pozměnit 

přednosti pana Karla a vycházet z předpokladu, že všem kritériím přisuzuje stejnou váhu.  

Za těchto podmínek by byl pro něj vyhovující volbou dům č. 5. Dům č. 4 by se dostal na 

první místo při zvýšení preferencí daně o pouhých 8 procentních bodů a za předpokladu, že se 
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ostatní kritéria této změně přímo úměrně podřídily. Při neexistenci daně by se na druhé místo 

dostal dům č. 1. Lze tedy říci, že jestliže bychom přikládali všem kritériím stejné váhy  

a pouze dani bychom stanovili nepatrně vyšší, naše rozhodnutí by to ovlivnilo. Koupili 

bychom si dům se špatnou dopravní infrastrukturou a velmi špatným prostředím na úkor 

pěkného velkého domu, i když s menší zahradou. A to vše z důvodu pouhých 5 636 Kč, což 

se nám může jevit neuvěřitelně. 

Prozkoumáme ještě jednu situaci z našeho ukázkového příkladu. Nyní budeme 

uvažovat, že také dům č. 2 splnil veškeré podmínky, aby mohl být brán v úvahu. Ostatní 

hodnoty, jakož i preference pana Karla zůstanou nezměněny. Za takových podmínek se  

na vrchol hierarchie dostane oproti ostatním nemovitostem právě dům č. 2, a to především 

z důvodu nízkého finančního zatížení. Při snížení preference u daně o pouhých 5 procentních 

bodů a tomu odpovídajícím změnám vah ostatních kritérií, by nejlepším rozhodnutím byla 

volba domu č. 1. Ten se v této situaci dostal před domy 4 a 5 z důvodu, že se přidáním další 

možné varianty se výrazně změnily prahy indiferencí a preferencí u ceny a daně. Jinými 

slovy, panu Karlovi se zvedla hranice lhostejnosti cenového rozdílu mezi jednotlivými 

variantami jako i hranice, od které cenový rozdíl preferuje. Z tohoto důvodu domy 4 a 5 

ztratily ve finančních kritériích pozitivní toky oproti domu 1, u kterého se toky těchto položek 

příliš nezměnili. Lze konstatovat, že v případě výběru z nemovitostí o velkém cenovém 

rozpětí bude mít DNNV celkem podstatný vliv na konečné rozhodnutí. Jestliže by daň 

neexistovala nebo jsme na ni měli dostatek financí a snížili tak její váhu, stala by se pro nás 

vyhovující jiná varianta. 

Naše výzkumy se opíraly o předpoklad, že daň nebyla součástí získané hypotéky. 

Jedná se o jeden z diskutovaných problémů, které vznikly se změnou v osobě poplatníka. 

Jelikož je hypotéka poskytována jako účelový úvěr, docházelo k odlišným pohledům na to, 

zda budou banky DNNV prostřednictvím tohoto úvěru financovat. Dle některých mluvčích 

bank by k tomuto mělo postupně docházet. Nedá se však počítat, že tuto variantu budou 

nabízet všechny banky. Jak tvrdí paní Marie Mocková z Hypoteční banky „ … s příchodem 

nové hypoteční směrnice, která slučuje účelové a neúčelové produkty, se tato situace 

diametrálně změní a zjednoduší ve prospěch klienta“ 
86

. V takových případech by mohl být 

vliv DNNV na poplatníka o něco nižší. 

Závěrem je nutné podotknout, že veškeré situace jsou velmi individuální a jejich 

úsudky nelze brát jako zaručená fakta. Při zkoumání záleželo zejména na váhách kritérií, jak 
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již bylo několikrát zmíněno. Dalšími důležitými faktory byly rovněž množiny zkoumaných 

variant s jejich nároky, počet uvažovaných kritérií a v neposlední řadě prahy indiferencí  

a preferencí, které určovaly výsledné toky v porovnání k ostatním variantám. Mohli jsme si 

všimnout, v jakých momentech byl vliv daně dáván nejvíce najevo. Avšak realita může být 

zcela odlišná a vliv daně se může projevit i v situacích, které jsme nepředpokládali. 

 

4.2 JINÉ DAŇOVÉ ASPEKTY PŮSOBÍCÍ NA VÝBĚR NEMOVITOSTI 

Koupě nemovitosti je zcela jistě spojena především s myšlenkou úhrady DNNV. Ta 

může mít do jisté míry vliv na naše rozhodnutí, jak jsme si ukázali v předchozím výzkumu. 

Záleží to však na mnoha aspektech, a z tohoto důvodu by bylo možná lepší zkoumat psychiku 

člověka v oblasti daní, než se tento vliv snažit vyjádřit na případových studiích. Zhodnotit 

tuto stránku věci se pokusíme pomocí dotazníku, který nám mnohem více napoví, jak na nás 

daň působí, ale o tom později. 

Podíváme-li se však do daní trochu hlouběji, můžeme napsat, že na výběr nemovitosti 

nepůsobí jen DNNV, ale daňový systém jako celek. Na některé jeho částí se podíváme 

postupně. 

 

Daň z příjmů 

Daň, která má naprosto jistě vliv na koupi nemovitosti. Ten je zcela pravděpodobně 

větší než vliv DNNV. Jak jistě víme, daň z příjmů postihuje naše důchody. Ať už se jedná  

o mzdu, příjmy z prodeje, nájmu apod. Její existence nám ovlivňuje výši našich 

disponibilních příjmů. Na základě těchto čistých peněžních prostředků pak obvykle řídíme  

a přizpůsobujeme naše chování v určitých životních situacích. Je proto zcela na místě tvrdit, 

že chybějící peníze, které jsme odvedli na dani z příjmů, jsou faktorem, který nás ovlivňuje již 

při rozhodování o ceně, kterou si můžeme za nemovitost dovolit uhradit. Samozřejmě,  

že existují slevy na dani, které nás mohou daňové povinnosti při ročním zúčtování i úplně 

zbavit, ale je potřeba si uvědomit časovou hodnotu peněz. Tím, že odvádíme měsíčně zálohu 

na daň, mají pro nás např. 2 000 Kč získané za rok menší hodnotu než dnes. Protože již dnes 

je můžeme uložit do banky, aby se nám úročily nebo je využít na měsíční splátku naší 

hypotéky. Tím by se rozpočet domácnosti výrazně zvýšil. Jako kompenzaci můžeme 

považovat možnost odečíst od ZD při ročním zúčtování částku odpovídající úrokům 

z hypotéky, a to až do výše 300 000 Kč za zdaňovací období. 
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Daň z nemovitých věcí 

Důvodem o rozhodnutí té či oné nemovitosti při koupi může být rovněž daň 

z nemovitých věcí. Jak je nám známo, touto daní jsou zatíženy pozemky a stavby. Je však 

málo pravděpodobné, že by člověk uvažoval dopředu o tom, kolik bude v budoucnu odvádět 

na této dani. Z tohoto pohledu bude při výběru rozhodně významnější DNNV. Povinnost 

odvádět daň z nemovitých věcí by však mohla v člověku vyvolat rozhodnutí nemovitost 

nekupovat, ale raději najmout. 

 

Výčtem ostatních daní bychom mohli pokračovat, ale je to zcela zbytečné. Je zřejmé, 

že veškeré odvody daní působí na náš disponibilní důchod, a tím do jisté míry zasahují do 

našich rozhodnutí vzhledem k rodinné situaci (počet dětí apod.), ale je nutné je brát jako 

běžnou součást života. Nelze je tedy považovat za něco, co by výraznějším způsobem 

ovlivnilo výběr naší nemovitosti. S takto kritickým nazíráním bychom nikdy nebyli schopni 

najít nejpodstatnější příčinu. 

 

4.3 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Vyvrácení, potvrzení či pozměnění výsledků, jsme se snažili učinit na základě 

dotazníku. Dotazník byl publikován veřejnosti a celkem jej vyplnilo 30 respondentů. 

Strukturu dotazníku je možné prohlédnout v Příloze č. 5. Po analýze odpovědí, jsme došli 

k následujícím závěrům: 

 Až 60 % dotázaných považuje DNNV při koupi nemovitosti, za důležitý faktor. 

 Nyní si představme, že člověk vybírá již z určitého okruhu nemovitostí, které 

vyhovují jeho požadavkům, jak tomu bylo v případě našeho vzorového příkladu 

pana Karla. Za takové situace by koupi méně preferovaného domu na úkor nižší 

DNNV neprovedlo 66,5 % lidí. U 20 % by ke změně rozhodnutí došlo v případě, 

kdy by rozdíl mezi daňovými povinnostmi dvou nejvíce uvažovaných domů činil 

20 000 Kč a více. U zbylých 13,5 % by ke změně volby došlo již při rozdílu 

alespoň 6 000 Kč.  

 Výrazně vyšší vliv DNNV lze zpozorovat v případě zařazení nemovitostí do svého 

výběru. Jedná se o situaci, kdy člověk má stanovenou určitou cenovou hranici, 

ovšem s daní je jeho hranice překročena. Nicméně z praxe víme, že člověk je vůči 

konečné výši investice do jisté míry benevolentní. Z dotazníku vychází, že 23 % 

respondentů by bylo ochotno akceptovat, kdyby výsledná cena s daní překročila 
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jejich hranici maximálně o 15 000 Kč, 10 % - nejvýše o 25 000 Kč,  

27 % - nanejvýš o 40 000 Kč, 13 % - do 55 000 Kč, 7 % - do 90 000 Kč  

a zbývajících 20 % by bylo ochotno akceptovat překročení hranice o více než 

90 000 Kč. Tzn., že v případě, kdy by měl člověk stanovenou hranici např. na 

2 500 000 Kč, by až 60 % dotázaných zařazovalo do svého výběru domy v ceně 

maximálně 2 442 000 Kč. A tak dům, který se jim více líbil, ale stál 2 470 000 Kč, 

by do výběru nezařadili. Naopak téměř žádný vliv by tato situace neměla pouze  

u 20 % respondentů. 

 Vyšší vliv DNNV se pak projevoval u sociálně slabších občanů. Větší důležitost ji 

také přikládali lidé s věkem nad 30 let a osoby s dětmi. U více než 87 % by pak 

daň měla silnější účinek u domů vyšších cenových kategorií, u kterých by vznikla 

daňová povinnost přesahující 100 000 Kč. Pokud by banka poskytla úhradu 

DNNV v rámci hypotéky, zmírnila by se ovlivnitelnost daně při koupi nemovitosti 

u 33 % dotázaných 
87

. 

 

4.4 SHRNUTÍ KAPITOLY 

Pokud se zpětně podíváme a dáme do souladu naše dosažené výsledky, lze napsat,  

že vliv DDNV je zcela individuální a velmi záleží na možnostech člověka, jeho preferencích  

a požadavcích. Jeho ovlivnění by především pociťovali zásadoví lidé, důslední především  

ve své finanční situaci. Slabou míru ovlivnění při závěrečném rozhodnutí lze vysvětlit na 

základě toho, že koupě domu je velká investice a s vyšším vkládáním peněžních prostředků je 

spojena i vyšší benevolence překročení stanovené finanční hranice. Pokud bychom to chtěli 

vysvětlit na příkladu: 

 Představme si, že si chceme koupit triko. Jsme ochotni utratit 300 Kč. V obchodě 

zjistíme, že triko, které by se nám líbilo, mají ve třech barvách. Zatímco oranžová 

barva splňuje naši hranici ceny, v bílé stojí triko 330 Kč a v modré 450 Kč. 

Přestože se nám nejvíce líbí modrá barva, nejsme ochotni její cenu akceptovat, 

neboť je to o polovinu více, než jsme si stanovili. Výběr bílé barvy je pro nás ještě 

přijatelný, jeho částka je vyšší pouze o desetinu. Milovníci bíle by tedy 

pravděpodobně sáhli po triku této barvy. 

 Nyní jsme v situaci, kdy máme zájem o koupi domu. Do něho jsme ochotni 

investovat přibližně 2 000 000 Kč bez daně, vůči ceně nejsme zcela striktní. 

                                                 
87

 Výsledky vlastního průzkumu autora. 
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V podvědomí máme, že se jedná o investici nejspíše na celý život. Dům, který by 

vyhovoval našim požadavkům, stojí 1 970 000 Kč. Všimli jsme si však domu, 

který ještě lépe naplňuje naše nároky, ale stojí 2 030 000 Kč. Po zvážení se 

rozhodneme pro dům dražší. Nelze očekávat, že by naše rozhodnutí změnil rozdíl 

pouhých 2 400 Kč na DNNV. Částku 30 000 Kč považujeme vůči celkové 

investici za zanedbatelnou. 

Nelze tedy říct, že by daň měla významný vliv na konečný výběr, ovlivní však 

především množinu uvažovaných nemovitostí. Člověk vždy uvažuje při koupi o celkové 

částce, kterou považuje při svých možnostech za splnitelnou. Nejinak je tomu právě u DNNV. 

Rovněž zde si člověk může stanovit určité maximum, které je ochoten při koupi na dani 

zaplatit, a tak například dům, o kterém bychom rádi uvažovali, vyřadíme z našich myšlenek 

jen proto, že nejsme schopni či ochotni odvést o několik tisíc korun více. Je potřeba však 

zmínit, že sazba DNNV- 4 % je poměrně přijatelnou a mnohem větší vliv by měla, kdyby 

byla vyšší. Možná ne ani tak velký vliv na konečný výběr nemovitostí, protože by zkrátka 

existovala a člověk s ní musel počítat, ale vliv na jejich pořizování. Lidé by pravděpodobně 

upřednostňovali nájmy než několikanásobně vyšší zadlužení. Konkrétně je však zcela obtížné 

vliv DNNV stanovit.  

Určité rozdíly mezi využívaným programem a dotazováním respondentů lze spatřit. 

Mimo to, co již bylo zmíněno, je důvodem také omezenost poskytnutých nemovitostí v našem 

příkladu. Vliv daně je choulostivější při výběru z více variant, kde mnohem citlivěji reaguje 

na různé změny. Také v reálném životě má člověk možnost učinit výběr z několika tisíc 

nemovitostí, a proto má v podvědomí, že někde může existovat jiná, obdobně dobrá 

nemovitost. Člověk není stroj, který by si byl schopen dát do souvislosti větší množství dat  

a vyhodnotit, zda určitý faktor by měl mít na něho vliv či nikoliv, na daň tak reaguje mnohem 

citlivěji. Jak bylo z dotazníku patrné, vliv daně je při našem rozhodování v konečném 

důsledku poměrně dost výrazný. Nakonec nezáleží na tom, od jaké částky tento vliv vzniká, 

ale že dokáže ovlivnit přibližně až 80 % rozhodnutí, jak vychází z dotazníku. Nemůžeme se 

divit tomu, jak bylo zmíněno ve 2. kapitole, že lidé k takovým poplatkům do veřejných 

rozpočtů zaujímají negativní postoj. 
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5 ZÁVĚR 

V souvislosti s dosaženými poznatky a výsledky se pojí otázka, zda je opravdu nutná 

existence daně z nabytí nemovitých věcí. Zda související zákonná opatření a jejich změny 

jsou spravedlivé, a staví tak všechny občany do pozice sobě rovných. 

Zdanění je jako důležitý proces pro utváření a zabezpečení celospolečenských zájmů 

nedílnou součástí pro fungování státu. Mělo by být prostřednictvím daňových nástrojů 

koncipováno na rovině spravedlnosti (při vědomí toho, že spravedlnost je spíše filosofický 

pojem) a solidarity, aby zbytečně nedocházelo k narušování tržního mechanismu. Rozložení 

daňové povinnosti v návaznosti na hierarchickou strukturalizaci poplatníků by pak mělo 

dopomoci k vytvoření poctivého obrazu sociálních procesů.  

Negativní přístup k daním často vede k přehlížení jejich základních funkcí a nelze ho 

brát za relevantní. Ovšem nelibost k DNNV můžeme považovat za oprávněnou. Zatímco např. 

u daně z příjmů, nebudeme-li brát v úvahu různá zvýhodnění, se zdanění odvíjí od výše 

důchodu a jeví se tak jako spravedlivé, ne zcela lze toto tvrdit u DNNV. Daňová sazba je sice 

ve výši 4 %, konstantní, ale odvíjí se v negativním případě od SC. Poplatníci tak nemají stejné 

podmínky, neboť SC je výrazně subjektivní, mnohdy záleží na dohodě obou smluvních stran  

a princip spravedlnosti je zde velmi diskutabilní. Stejně tak je tomu v postavení bohatých vůči 

chudým, kdy má daň regresivní charakter. Zárodek extrémních výkyvů v příjmech populace 

však nevzniká v oblasti zdaňování, ale museli bychom ho hledat jinde. Nicméně je zcela na 

místě tvrdit, že při výběru nemovitosti, kdy kupující bere v potaz své finanční možnosti  

a rozhoduje se mezi jím preferovanými domy, si poplatník s vysoce nadprůměrnými příjmy 

nakonec pro něj nejlepší dům vybere. Sociálně slabší občan však často zvolí v důsledku této 

daně dům méně preferovaný, přičemž při její neexistenci by tak neučinil. Státem je tak 

nepřímo ovlivňováno jeho rozhodnutí. Záporný úhel pohledu vzniká i v souvislosti s daní 

z nemovitých věcí. Pravidlo zdanit nabytí vlastnického práva k nemovitosti a následně 

odvádět každoroční daň z této nemovitosti (daň z nemovitých věcí) je pro mnoho lidí zcela 

nepochopitelné a nemorální. Při koupi chleba také zdaňujeme pouze jeho pořízení (zaplatíme 

DPH), nikoliv jeho požití. 

Novelizací v osobě poplatníka se může zdát účinek této daně ještě výraznější. 

Z psychologie člověka sice ano, z ekonomického hlediska je to ale rozporuplnější. Jak bylo 

zmíněno ve druhé kapitole, nelze očekávat, že by se pro kupujícího nemovitosti zdražily,  

ale zároveň to nejde tvrdit s určitostí. Člověk však nyní nejprve zvažuje kupní cenu 

nemovitosti, na základě které postupuje při sestavení svého výběru, až následně je ovlivňován 
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výši daňové povinnosti. Kdežto v případě prodávajícího jako poplatníka byl daní zatížen 

přímo v ceně. Člověk ji nevnímal jako samostatný faktor, a proto měla z psychologického 

hlediska vliv podstatně nižší. Při ekonomickém pohledu na věc můžeme míru působení daně 

hodnotit pouze z hlediska její výše. Podle této informace totiž přikládáme dani určitou váhu 

preference. Existence určitých akceptovatelných finančních intervalů, které jsou u každého 

jedince individuální, pak znamenají to, že nás daň z nabytí nemovitých věcí méně, či více 

ovlivňuje. Nelze však tvrdit, že by byla jedinou příčinou našeho konečného rozhodnutí.  

Je pouze jedním z podstatnějších činitelů celé řady faktorů. 

Výběr domu je zcela určitě jednou z nejdůležitějších věcí v životě člověka. Uveďme 

navrhovaná opatření, která by měla posloužit ke snížení vlivu daně z nabytí nemovitých věcí. 

Hlavní rozdíl oproti některým jiným daním shledáváme ve zdaňování něčeho,  

co neslouží k výdělečným účelům. Převod nemovitosti je prováděn mezi dvěma subjekty 

obvykle za účelem bytových potřeb, nikoliv za účelem dosahování zisku. Z tohoto důvodu by 

měly být touto daní postihovány pouze převody takových nemovitostí, které jsou pořizovány 

s ohledem na podnikatelský záměr (např. pronájem nemovitostí, využívání k podnikatelské 

činnosti apod.). Dalo by se očekávat vyšší administrativní zatížení, avšak ne na úkor 

spokojenosti a rovného postavení občanů v otázce bydlení. Za takových podmínek by mohla 

být zvýšena sazba daně z DNNV, která by podnikatelům z důvodu očekávaných budoucích 

výnosů příliš neuškodila. Aby však nedocházelo za těchto podmínek k poklesu 

podnikatelských subjektů, mohla by být daň brána v případě ztráty a následného zanechání 

podnikání v určitém časovém horizontu od nabytí jako odpočitatelná položka ze ZD u daně  

z příjmů fyzických osob. Dalším, avšak nepříliš efektivním a spravedlivým řešením, by mohlo 

být odstupňování výše sazby od příjmů poplatníka. I když se na první pohled může zdát, že je 

nemorální vyžadovat za stejnou nemovitost jiné sazby daně, stejně tak by bylo možné za 

nemorální považovat výdělek vrcholového sportovce vůči lékaři. Navíc by byla naplněna 

redistribuční funkce daní. Sociálně slabší občané by tak nebyli při výběru nemovitosti vůči 

bohatším ve znevýhodněné pozici. Navrhované změny nepočítají s odstraněním příjmů 

plynoucích z této daně, které nelze ani očekávat, ale s řešením situace tak, aby stejnou měrou 

působila na všechny obdobně. 

Smysl daně z nabytí nemovitých věcí můžeme tedy zejména vnímat jako působení na 

chování jejich poplatníků, nikoliv jako naplnění fiskální funkce daní. Nicméně i přes malý 

podíl inkasa na celkových platbách z daňového systému vede ke kvalitnějšímu uspokojování 

společenských potřeb. Proto má i přes veškeré negativní stránky své opodstatnění. 

Novelizacemi zákona se pak toto opodstatnění zvyšuje, nebo snižuje, jak tomu bylo  
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u majetkových daní. Důkazem může být porovnání s jinými zeměmi světa, kde majetkové 

daně tvoří významnou složku. Ale i přesto, že bývá České republice doporučováno zvýšení 

příjmů těchto daní na úkor daní, které více ovlivňují chování daňových subjektů, neděje se 

tak. To vnímáme jako pozitivní znak samostatnosti v rozhodování a nenechání se ovlivnit 

jinými.  

Zvolený postup při zpracování práce byl pojat tak, aby výklad v ní obsažený byl 

srozumitelný i pro člověka, který je v této oblasti laikem. Jelikož zastáváme názor,  

že nejlepším učitelem je praxe, pokusili jsme se získané teoretické poznatky uvést na 

příkladech. V některých pasážích došlo ke konfrontaci současně platného předpisu 

s předchozím zákonným opatřením k dani z nabytí nemovitých věcí. 

Bakalářská práce může být přínosem zejména pro ty, kteří chtějí získat základní 

přehled o DNNV nebo si neví rady při výpočtu její daňové povinnosti. U občanů by měla 

posloužit jako zamyšlení nad negativním nazíráním odvodů daní, u zákonodárců jako 

zamyšlení nad možnými úpravami v právních předpisech o DNNV. Práce může být rovněž 

využita jako studijní materiál DNNV nebo jako doplněk pro jiné výzkumné studie v oblasti 

zkoumání vlivu daně na rozhodování člověka, tedy i pro psychologické a sociální průzkumy. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

DAP   Daňové přiznání 

DNNV   Daň z nabytí nemovitých věcí 

DPH   Daň z přidané hodnoty 

FO   Fyzická osoba 

FÚ   Finanční úřad 

HDP   Hrubý domácí produkt 

LV   List vlastnictví 

NH   Nabývací hodnota 

OV13   Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku. 

OV14 Vyhláška č. 199/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č.441/2013 Sb.,  

k provedení zákona o oceňování majetku. 

SC   Sjednaná cena 

SH   Směrná hodnota 

SDH   Srovnávací daňová hodnota 

ZC   Zjištěná cena 

ZD   Základ daně 

ZDNNV16 Zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu  

č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 

ZDP   Zákon o daních z příjmů 

ZOS13 Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých 

věcí 

ZPos Znalecký posudek 

 

 



 

 

 


