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    1. Úvod 

    

       Přímé daně, jež zdaňují majetek nebo příjmy poplatníka, jsou důležitou součástí 

daňového systému. Patří k nim daně jak majetkového, tak důchodového typu. Práce se bude 

zabývat daněmi majetkovými, respektive tzv. „trojdaní“, obsahující tři relativně samostatné 

části – daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí. Mezi majetkové daně se řadí 

i daň silniční, o které se však tato práce zmiňovat nebude. 

       Cílem práce je analýza jednotlivých daní, ucelený popis, jejich současná právní úprava     

a také zamyšlení se nad jejich možným budoucím vývojem. 

       Práce bude rozdělena do několika částí, tvořící logický celek. Její první část se zabývá 

samotným principem majetkových daní, tříděním, důvodem jejich existence a přiblíží historii 

s důrazem na vývoj v České republice před rokem 1993. Druhá část je věnována 

podrobnějšímu rozboru daní v daňovém systému České republiky a jejich právní úpravě po 

roce 1993.  Následující kapitola přiblíží každou daň detailně z pohledu jejich charakteristiky, 

možnostmi budoucího vývoje a zahrnutí souvislostí, které je ovlivňují. Předposlední část 

obsahuje analýzu vlivu majetkových daní na příjmy veřejných rozpočtů. Závěr práce je 

zaměřen na posouzení současného stavu a obsahuje vlastní úvahy se zhodnocením kladů        

a záporů stávajícího znění právních předpisů. Součástí cíle práce není srovnání v oblasti 

majetkových daní se situací v jiných státech. 

      Jako informačních zdrojů bude použito nejen právních předpisů samotných, ale i dostupné 

literatury, internetových zdrojů a informací získaných při osobních konzultacích s pracovníky 

finančních úřadů a územních samospráv. 

     Údaje v této práci vychází z platné legislativy k 31.12.2010. 
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2. Principy, geneze a současnost majetkových daní 

 

     Majetkové daně jsou jen doplňkovým daňovým příjmem. Dělí se na výběrové a všeobecné, 

všeobecné se v současných daňových systémech používají jen málo, naproti tomu s daněmi 

majetkovými se setkáváme téměř ve všech částech Evropské Unie. 

 

2.1 Definice daní  

     Daň je obecně definována jako povinná, nenávratná, zákonem stanovená platba do 

veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentní. Daň se pravidelně opakuje 

v časových intervalech nebo je nepravidelná a platí se za určitých okolností. Daně dědická, 

darovací a z převodu nemovitostí mají charakter univerzálních majetkových daní, jsou daněmi 

jednorázové povahy a tím se odlišují od ostatních majetkových daní.1 

 

2.2 Funkce daní  

     Nejdůležitější funkcí bývá označována fiskální funkce, vystihující shromažďování 

peněžních prostředků do veřejných rozpočtů a následné přerozdělování na veřejné výdaje. Jde 

o funkci historicky nejstarší. 

     Alokační funkce vyjadřuje použití části vytvořených zdrojů pro produkci veřejných 

statků, které jsou poskytovány buď zcela zdarma, nebo za ceny nižší, než jsou vynaložené 

náklady na jejich produkci.  

     Redistribuční funkce znamená přesouvání veřejných financí směrem od bohatších 

jedinců k chudším. Stát tak vyrovnává rozdíly mezi populací. 

     Stabilizační funkce zmírňuje cyklické výkyvy v ekonomice. 

 

 

                                                                 
1
 Široký, J. Daně v Evropské unii, 2010 
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2.3 Třídění daní 

Podle dopadu 

Přímé – platí poplatník na úkor svého důchodu a předpokládá se, že je nemůže přenést na jiný 

subjekt. Lze zde zařadit daně z příjmů fyzických i právnických osob, daň z nemovitostí, daň 

dědickou, darovací a z převodu nemovitostí. 

Nepřímé – odvádí do systému plátcové, daň je odváděna jako součást ceny zboží, služeb, 

převodů a nájmů bez ohledu na důchodové a majetkové poměry spotřebitele. 

Podle objektu a subjektu: 

Podle objektu – důchodové, majetkové, spotřební a další. 

Podle subjektu – hrazené jednotlivcem, domácnostmi, firmou, manželi. Subjektem může být 

fyzická nebo právnická osoba. 

Podle stupně progrese:  

Proporcionální daň – s růstem důchodu poplatníka se míra jeho zdanění nemění 

Progresivní daň -  s růstem důchodu roste míra zdanění 

Regresivní daň – s růstem důchodu míra zdanění klesá 

Podle způsobu úhrady: 

Daně srážkové – u zdroje příjmu se týkají daně z příjmu, jde o specifický výběr daně 

Na základě daňového přiznání - jsou vyměřovány všechny majetkové daně, daň z příjmů 

právnických i fyzických osob, daň silniční, daň z přidané hodnoty. 

 

Podle daňového určení: 

 

Státní - plynoucí do státního rozpočtu (výtěžek z daně dědické, darovací a z převodu 

nemovitosti) 

Místní – plynoucí do místních rozpočtů (daň z nemovitosti) 

Sdílené - plynoucí do několika rozpočtů (daň z příjmů, daň z přidané hodnoty) 3 

                                                                 
3
 Sagit [online]. 2010  [cit. 2010-11-20]. Daňový poradce. Dostupné z www: 

  http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&levelid=da_490.htm 
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     V rámci majetkových daní se kromě klasického dělení na daň z nemovitostí, daň dědickou, 

daň darovací, dan z převodu nemovitostí a daň silniční užívá i klasifikace teoretičtější a méně 

užívané, viz. schéma: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma: Klasifikace majetkových daní
4 

 

 

 

2.4 Geneze majetkových daní 

     Lidstvo od nejstarších dob provází různé daně a poplatky. Původní podoby odrážely 

potřeby státu a panovníka zejména na vojenské a stavitelské účely. Zpočátku se jednalo          

o nesystémové, jednorázové výběry, později vývojem získávaly systém. Majetkové daně, 

které se platí buď z držení  nebo z převodu majetku, jsou logicky vůbec první daně, které kdy 

byly vymáhány. 

     První daně se objevily v podstatě současně se vznikem prvních státních útvarů již ve 

starověku. Byly to víceméně nepravidelné platby, vybírané jako zdroj krytí válečných výdajů. 

Základem daňových systémů bylo vlastnictví nebo držba majetku, především půdy. Velmi 

propracovaným daňovým systémem se mohli pochlubit ve starověkém Řecku, kde se vedle 

                                                                 
4
 Široký J., Daňové teorie s praktickou apl ikací, 2003  

Z čis té hodnoty majetku 

Z nemovitostí 
Placené pravidelně 

Z kapitá lových transferů  

Darovací  

Z kapitálových transakcí 

Pozůstalostní dědická  

Z kapitálových výnosů 

Placené nepravidelně 

Daně z majetku a 
bohatství 
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nepřímých daní, platily přímé daně podle výše majetku. Ty se odváděly přímo státu. Zajímavé 

je, že tyto daně byly placeny dobrovolně a občané si považovali za čest jejich úhradu.5 

     V počátcích feudální společnosti měly daně větší význam pouze jako zdroj financování 

válečných tažení a budování obrany. Později (od dvanáctého století) vznikaly nové druhy 

daní, které začínaly mít peněžní charakter a nebyly již dále nahodilé. V placení daní se            

i nadále vyskytovaly četné výjimky – s poukazem na učení o trojím lidu církev a šlechta 

mnohde žádné daně neplatily. 

     Ve středověku z pohledu zdanění hrály nejvýznamnější roli kontribuce. Ty vznikaly ve 

dvanáctém století a byly předchůdkyněmi dnešních přímých daní. Byly placeny nejen 

z majetku, ale i z hlavy a z výnosů. Vybírání kontribucí bylo založeno na repatriační metodě: 

výnos daně byl nejprve schválen panovníkem nebo stavovským sněmem, poté byl rozdělen na 

jednotlivá města, léna či feudální panství, která opět svůj podíl rozdělovala na jednotlivé 

skupiny poplatníků, například na cechy nebo přímo na jednotlivé obyvatele. Tímto způsobem 

mělo být dosaženo plánovaného výnosu kontribucí.6 

     V tomto období již také vznikaly první katastry – seznamy nemovitostí, které mají význam 

pro daně z pozemků a ze staveb dodnes. 

     V období novověku je z hlediska daní nejvýznamnější stav ve dvou nejvyspělejších zemích 

té doby – v Anglii a ve Francii. Zde se roku 1798 uskutečnila velká daňová reforma, jejíž 

největší význam spočíval v tom, že zavedla tzv. kancléře přímých daní. Ty působily v každém 

departementu, podléhaly přímo ministru financí a nahradily různé volené orgány činné při 

vybírání daní. Kromě této víceméně procesní změny přinesla novela i zcela nové daně, mimo 

jiné pozemkovou daň a daň z nemovitostí, již dříve existující domovní daň zůstala zachována 

a její základ byl stanovován podle počtu oken a dveří.7 

     Ve stejném roce proběhla daňová reforma i v Anglii. I zde byla důvodem změn především 

snaha získat stálé zdroje příjmů. To znamená, že kontribuce přestaly být mimořádným 

příspěvkem na krytí státních výdajů a staly se periodickou dávkou. Jejich výše byla 

podmíněna výměrou pozemku a jeho druhovým zařazením, méně již byl brán v potaz peněžní 

výnos plynoucí z pozemku. Nejdále v tomto směru došlo Rakousko, kde císařovna Marie 

Terezie nechala v roce 1748 sestavit katastr poddanských pozemků. Ten obsahoval i údaje     

                                                                 
5
Grúň L. Dejiny daní, poplatkov a cla , 2000. 

6
 Široký, J. Daňové teorie s praktickou aplikací, 2003. 

7
 Grúň, L. Dejiny daní, poplatkov a cla , 2000. 
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o čistém výtěžku, který sloužil jako základ pro výnos kontribuce. Ani vrchnost nebyla 

ušetřena placení daní. Musela sestavovat daňové přiznání výnosů a zisků panských 

velkostatků. Kompletní katastr včetně vrchnostenských pozemků byl však vytvořen až za 

vlády císařovnina syna Josefa II., který do pozemkových katastrů zahrnul veškerou půdu bez 

rozdílu vlastnictví. 8 

 

2.5 Historie majetkových daní na území ČR do roku 1993 

     Historie soupisů půdy na území Čech, Moravy a Slezska má kořeny přibližně tisíc let staré. 

V dávných dobách feudálních neexistovala žádná mapová díla, jednalo se převážně                 

o jednoduché evidence půdy, později to byly soupisy domů, pivovarů, mlýnů apod., navíc 

doplněné o soupisy prvků, které neměly charakter nemovitostí (přiznané příjmy, roboty 

poddaných, plavba dříví, apod.) Každému panovníkovi bylo jasné, že základním zdrojem 

blahobytu a dobrého výdělku je obdělávaná půda a prosperující statky, z jejichž výnosů bylo 

možné vybírat daně. Proto panovník nebo knížata, jako vlastníci půdy, pronajímali půdu 

poddanému lidu a z této půdy byla vybírána daň. Od daňové povinnosti byla osvobozena 

panská půda. 

     První zmínka o vybírání daní se datuje od roku 1022 do  období vlády knížete Oldřicha. 

Z tohoto roku pochází první dochovaná zpráva o tzv. pozemkové dani, jež byla vybírána  

z  tzv. „lánu“, jakožto tehdy užívané plošné jednotky. Rozhodujícím kritériem pro stanovení 

daně byla kvantita, zatímco kvalita půdy byla opomíjena. Zajímavá je též skutečnost, že „lán“ 

měl různou velikost, zhruba od 16 do 19 hektarů, nejen dle místa, ale i podle toho, kdo půdu 

vlastnil. Od tohoto období je tedy ve státě vybírána pozemková daň, která je nazývána 

tributum pacis, collecta generalis, česky pomoc, poklona, sbírka. Od čtrnáctého století se pro 

pozemkovou daň používá výraz berna či berně. Vybírána byla nepravidelně, většinou 

v případě sňatku na královském dvoře nebo např. korunovace. 9 

     První ucelená daňová soustava vznikla na našem území ještě před nastoupením Habsburků 

na český trůn (1526). V roce 1517 byl vydán berní předpis stavovského sněmu, který mimo 

jiné stanovil všeobecnou daň z majetku. Kromě osob (daň z hlavy), podléhal dani i obecní 

majetek královských, panských a rytířských měst, klášterů a duchovenstva. Základ daně se 

                                                                 
8
 Grúň, L. Dejiny daní, poplatkov a cla , 2000. 

9
 J.Křovák [online] 2010 [2010 -11-21].První soupisy půdy. Dostupné z www 

http://krovak.webpark.cz/katastr/prvni.htm. 
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lišil u vrchnosti a poddaných. Zatímco u svobodného obyvatelstva podléhaly zdanění jen 

nemovitosti a peněžní a naturální dávky vyplácené poddaným, u poddaných byl dani 

podroben veškerý movitý a nemovitý majetek. Daňové přiznání bylo podáváno ve formě 

přiznávacího listu, za jehož správnost byla odpovědná vrchnost, která jej vyplňovala i za své 

poddané a jejich  majetek. 10 

     Konec šestnáctého století byl dobou velkého daňového útlaku, placení vysokých daní mělo 

katastrofální důsledky, poddaní byli brzy zcela ožebračeni, začali sbíhat z gruntů, objevovalo 

se stále více pustých osedlostí, což mělo za následek zmenšování daňové základny. Po roce 

1619 nařídili stavové nový odhad půdy podle hodnoty z prodejů. Po bitvě na Bílé Hoře berní 

politika ještě více přitvrdila, daně vymáhali kromě vrchnosti také vojenští komisaři, a to podle 

osedlostí, tedy platili zase jen poddaní. 11 

     Na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století byla zavedena domovní daň, jejímž 

předmětem byly stavby ve městech královských nebo celé usedlosti na venkově. Daň 

odváděla vrchnost a měšťané a to i za své poddané. 

     V období osvícenského absolutismu došlo, jak již bylo řečeno, k jednomu 

z nejvýznamnějších okamžiků v historii zdanění nemovitostí v Evropě. Roku 1748 byl 

sestaven „revisitační katastr“, který popisoval veškerou poddanskou půdu (nikoli pouze půdu 

ornou) v dělení podle jakosti a rozlohy. Pozemkové dani však i zde byla podrobena nejen 

půda, ale také tzv. „adminicula“ (chmelařství, plavení dříví, chov dobytka). Berně technickou 

jednotkou se stala usedlost. 

     Za Josefa II. byla provedena nová reforma pozemkové daně (patent z roku 1785), která 

byla založena na fyziokratickém učení o odůvodnitelnosti jediné pozemkové daně. Daňovou 

jednotkou se stal pozemek (parcela). Josef II. odňal šlechtě a církvi právo neplatit daň, půda 

rustikální byla zdaňována stejnou sazbou jako půda dominikální. Ke konci osmnáctého století 

tak byly hlavními pilíři daňové soustavy jednotná kontribuční daň reální, tj. popisovaná 

pozemková daň, která také postihovala výnos z domů a živností, daň úroková, daň třídní 

(podle druhu příjmů), nepřímé daně a clo. 

                                                                 
10

 Široký, J. Daňové teorie s praktickou aplikací, 2003. 
11

 J.Křovák [online] 2010 [2010 -11-21].První soupisy půdy. Dostupné z www:  

http://krovak.webpark.cz/katastr/prvni.htm. 
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     V průběhu následujících desetiletí (až do pádu Rakousko – Uherska) se ukázalo, že 

reformy z doby osvícenství byly natolik dostačující, že nebylo třeba dalších výrazných změn. 

Pouze v roce 1817 byla provedena reforma pozemkové daně (zřízením všeobecného 

pozemkového katastru) a v roce 1820 byla znovu zavedena daň domovní.  

     Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 bylo třeba sjednotit daňový systém 

pro Čechy, Moravu, Slovensko a Podkarpatskou Rus. Zcela se to zdařilo až daňovou 

reformou v roce 1928. Na nemovitosti se vztahovaly daně pozemková a domovní. Pozemková 

daň byla placena knihovním vlastníkem pozemků ze všech pozemků zapsaných 

v pozemkovém katastru. K oběma majetkovým daním se vybíraly přirážky územních svazků. 

Na převody vlastnictví k nemovitostem se vztahovala jedna z daní obchodových – poplatek 

nemovitostní. Další daň obchodová byla nazývána daní z obohacení. Zahrnovala daň 

dědickou a daň darovací.  

     Až do konce druhé světové války nedoznala úprava daní vztahujících se k majetku 

žádných změn. Po válce (v roce 1946) byl vydán zákon o dávce z majetku.13 Jednalo se o tzv. 

milionářskou dávku k odstranění škod způsobených válkou. 

     Po únoru 1948 následovala daňová reforma, která mimo jiné zavedla zemědělskou daň 

placenou jednotnými zemědělskými družstvy a státními statky. Jakoby jednotná zemědělská 

daň však ve skutečnosti zahrnovala tři zcela samostatné finančně – právní vztahy: daň 

z pozemků, daň z příjmů občanů ze zemědělské výroby a zemědělskou daň ze zisku, která 

byla směřována k uživatelům pozemků vedených v evidenci nemovitostí jako zemědělská 

půda. Daň domovní zůstala po válce zachována. Jejím úkolem bylo nejen vybrat prostředky 

na vybudování kanalizací, komunikací a sítí vůbec, ale i odčerpat bezplatné příjmy majitelů 

činžovních domů. Subjektem domovní daně byly především fyzické osoby, méně často pak 

právnické osoby a to je tehdy, pokud se jednalo o nesocialistickou organizaci. 

     Všechny budovy v socialistickém vlastnictví totiž nepodléhali dani vůbec. Předmětem 

daně byly jak budovy obytné, tak i budovy sloužící provozním nebo podobným účelům 

(výroba, obchod, provozování služeb atd.)14 

      

                                                                 
13

 Zákon č. 134/1946 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, ve znění pozdějších předpisů . 
14

 Zahálka,V. Finanční právo, 1984.  
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     Předchůdci transferových daní byly od roku 1957 notářské poplatky. Vedle notářského 

právního poplatku za úkony byly vybírány další tři poplatky: 

- poplatek z převodu nebo přechodu nemovitostí, 

- poplatek z dědictví, 

- poplatek z darování. 

 

2.6 Majetkové daně po roce 1993 

     Od roku 1993 je převod nebo přechod majetku mezi fyzickými a právnickými osobami 

zdaňován daní dědickou, darovací a daní z převodu nemovitostí. Tyto daně nahradily notářské 

poplatky vybírané do konce roku 1992 státními notářstvími. V průběhu platnosti zákona byla 

přijímána řada právních úprav. V roce 2003 byl připravován návrh na změnu zákona 

č.357/1992 Sb., který měl přiblížit způsob zdanění nabytí majetku ve státech Evropské unie. 

Předmětem zdaňování daní dědickou mělo být bezúplatné nabytí majetku vyšších hodnot       

u příbuzných v řadě přímé a manželů, měly být sjednoceny sazby a osvobození u daně 

dědické a darovací a zavedeno placení majetkových daní současně s podáním daňového 

přiznání. Od převážné většiny návrhů změn zákona bylo nakonec upuštěno, a u daně z 

převodu nemovitostí bylo nově navrženo a posléze přijato snížení sazby daně z převodu 

nemovitostí z 5 % na 3 %. 16 Legislativním procesem byly odmítnuty veškeré snahy 

přizpůsobit podmínky zdaňování nemovitostí principům uznávaným v zemích EU, zdaňované 

nemovitosti jsou od roku 1993 upraveny zákonem č. 338/1992 Sb. 

     Veškeré výše uvedené daně se dělí z pohledu in rem – daně, které se platí bez ohledu na 

platební schopnost poplatníka -  zde patří daň z nemovitostí, která je i daní kapitálovou – 

pravidelně placenou. Ostatní majetkové daně zohledňují příjem poplatníka a jsou placené 

nepravidelně. 

 

 

                                                                 
16

 Zavedení eura  [online] 2011[ 2011 -01-06]. Dostupné z www: 

http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xbcr/mfcr. 
 

http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xbcr/mfcr
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3. Majetkové daně v daňovém systému ČR 

 

I když majetkové daně patří mezi nejstarší typy daní vůbec, v současném daňovém 

systému mají jen omezený význam. Z hlediska výnosu přímých daní jsou zastíněny daněmi 

důchodovými, svou funkci mají v tom, že daňový systém dotvářejí. Výběr majetkových daní 

je poměrně jednoduchý. Vzhledem k tomu, že majetková základna, z níž se vybírá předmět 

daní, je velmi málo závislá na konjunkturálním vývoji a stavu ekonomiky ve střednědobém 

horizontu, je jejich výnos značně stabilní. 

Povinnost platit tyto daně vzniká na základě vlastnického či uživatelského vztahu              

k majetku nebo v případě změny vlastníka. Jejich úhrada je vyžadována bez ohledu na příjmy 

poplatníka.17 

V souvislosti s novou politickou a ekonomickou situací v naší zemi počátkem 90. let 20 

století nastaly změny i v oblasti daní. Došlo ke kompletnímu zpracování nové daňové 

soustavy a vznikla síť finančních orgánů. K dnešnímu dni řeší majetkové daně zákon             

č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, zákon č. 357/1992 Sb. o dani dědické, darovací               

a z převodu nemovitostí a zákon č. 16/1993 sb. o dani silniční (zde se nejedná o typickou 

majetkovou daň a v práci nebude zmiňována)18 

Uplatňování majetkových daní se v současných daňových systémech považuje za 

podmínku spravedlivého zdanění, založeného na principu platební schopnosti, v němž 

majetek doplňuje důchod a spotřebu. Velikostí výnosu však majetkové daně zdaleka 

nedosahují výše daní přímých. Daňové určení se u jednotlivých daní liší, všechny tři 

transferové daně plynou do státního rozpočtu, pouze daň z nemovitostí je příjmem rozpočtu 

obcí.19 

 

 

 

 

                                                                 
17

 Vančurová A, Láchová L. Daňový systém ČR 2010. 
18

 Široký J. Daně v Evropské unii , 2010. 
19

 Vančurová A, Láchová L. Daňový systém ČR 2010 . 
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3.1 Správa daní  

  Ve funkčním smyslu je třeba správu daní chápat jako veškerou činnost správce daně    

v péči o příslušnou daň, jež se děje v rámci právem regulovaných i neregulovaných 

procesních postupů, z nichž se některé realizují v rámci daňového řízení.20 

Správu daně definuje zákon 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků21, jako právo činit opatření 

potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností, zejména 

právo vyhledávat daňové subjekty, daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat nebo 

kontrolovat podle tohoto zákona jejich splnění ve stanovené výši a době.22 Správou daně tedy 

není jen podání daňového přiznání a vydání platebního výměru, ale jedná se o širokou 

povinnost správce daně znát své teritorium a daňové subjekty tak, aby bylo zajištěno splnění 

zákonné povinnosti. 

     Právní úpravu správy daní lze uspořádat do těchto kategorií: 

- hmotněprávní a správní úpravu – např. vymezení správců daně, vymezení adresátů správy 

daně (daňových subjektů a vykonavatelů správy daně, souhrnně osob zúčastněných na 

daňovém procesu), věcnou a místní příslušnost správce daně, oprávnění a povinnosti správců 

daně, práva a povinnosti daňových subjektů, sankce za porušení povinností 

- procesní úpravu – např. úpravu procesních postupů daňových subjektů při plnění jejich 

povinností, úpravu procesních postupů správců daně a vykonavatelů správy daně při její 

realizaci a úpravu daňového řízení.23 

 

3.2 Správce daně 

Správa daní (ve smyslu legislativní zkratky) v organizačním smyslu může být chápána 

jako soustava správců daní. Kromě ministerstva financí jako ústředního orgánu, jsou správci 

daní územní finanční orgány (finanční úřady a finanční ředitelství) a další správní i jiné 

orgány České republiky, jakož i orgány obcí v České republice věcně příslušné podle 

zvláštních zákonů ke správě daní.24 Pokud obec vybírá místní poplatek, postupuje dle zákona 

                                                                 
20

 Mrkývka P., Pařízková I., Základy finančního práva, 2008. 
21

 S účinností od 1.1.2011 je zákona nahrazen zákonem č.280/2009 Sb.., daňový řád 
22

 §2 zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a  poplatků. 
23

 Mrkývka P., Pařízková I., Základy finančního práva, 2008 . 
24

 § 1 zákon č.337/1992 Sb. 
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o správě daní a poplatků. Stejně tak se stavební úřad při vybírání správního poplatku stává 

správcem daně podle tohoto zákona. Správcem správních poplatků je i rejstřík trestů. Správci 

soudních poplatků jsou příslušné soudy.25 Správcem daně je i například Česká televize. 

 

3.3 Osoby zúčastněné na daňovém procesu 

     Osobami zúčastněnými na daňovém procesu jsou: 

- adresáti správy daně – adresáti aplikace berního práva hmotného, sem jsou řazeni účastníci 

řízení před správcem daně, osoby zúčastněné na řízení bez statutu účastníka (třetí osoby)        

a daňový poplatník ve vztahu k plátci, 

- vykonavatelé správy daní – osoby aplikující berní právo hmotné, sem patří pracovník 

správce daně, daňový subjekt v rámci autoaplikace a plátce daně vůči poplatníkovi. 

 

3.4 Věcná a místní příslušnost daně 

     Věcná příslušnost správce daně vyjadřuje, který konkrétní druh správce daně je oprávněn 

vykonávat správu daní, tedy i vést daňové řízení ve věci konkrétní daně, poplatku, odvodu či 

jiného fiskálního nástroje. Věcně příslušné ke správě daní jsou územní finanční orgány,        

tj. finanční úřady a finanční ředitelství. Jedná-li se však o správu spotřebních daní a daně        

z přidané hodnoty při dovozu, jsou věcně příslušné celní orgány. 

     V rozsahu stanoveném zákonem vykonává správu daně i Ministerstvo financí (např.          

v případě některých mimořádných opravných prostředků).26 

     Věcně příslušných správců daně (např. finančních či celních úřadů) je však – až na případ 

Ministerstva financí – několik desítek či stovek. Který z nich je oprávněn vykonávat správu 

daně u konkrétního daňového subjektu, upravuje jejich místní příslušnost. Místní příslušnost 

je obecně stanovena bydlištěm fyzické osoby a sídlem právnické osoby.27 

 

                                                                 
25

 Vodičková J., Daňová správa ,[online] 2011 [cit. 2011-02-25]. Dostupný z www: 
http://fse.ujepurkyne.com 
26

 § 1,6,9,11 zákon č.531/19990 Sb., o územních finančních orgánech ve znění pozdějších předpisů . 
27

 § 4 ZSDP 
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3.5 Daňové řízení  

     Zásady daňového řízení představují základ, na němž je daňové řízení vybudováno, jeho 

organizaci, činnost správců daně, daňových subjektů a dalších osob zúčastněných na řízení. 

Jsou to normy, které se vyznačují vysokým stupněm obecnosti a mají pro regulaci právních 

vztahů v daňovém řízení prvořadý význam. Jsou důležitým prostředkem ke správné 

interpretaci ostatních ustanovení daňových zákonů. 

     Zásada zákonitosti – správce daně, stejně jako daňové subjekty musí v daňovém řízení 

vždy jednat v souladu s obecně závaznými předpisy, které jsou součástí právního řádu České 

republiky. Správce daně má povinnost chránit zájmy státu a dbát přitom na zachování práv      

a právem chráněných zájmů daňových subjektů a ostatních osob zúčastněných na daňovém 

řízení. Listina základních práv a svobod stanoví, že státní moc lze uplatňovat jen v případech 

a v mezích stanovených zákonem, to znamená, že správce daně může činit pouze to, co není 

zákonem zakázáno. Listina taktéž uvádí, že daně a poplatky lze ukládat jen na základě 

zákona. 

     Zásada vzájemné součinnosti a přiměřenosti – správce daně postupuje v daňovém řízení 

v úzké součinnosti s daňovými subjekty. Právem i povinností všech daňových subjektů je 

úzce spolupracovat se správcem daně při správném stanovení a vybírání daně. Správce volí    

v daňovém řízení takové prostředky, které daňové subjekty nejméně zatěžují, ale umožňují 

ještě dosáhnout cíle řízení. Odmítne-li daňový subjekt spolupráci se správcem daně, vystavuje 

se nebezpečí uložení sankce. Daňový subjekt má právo nahlížet do daňového spisu, který se 

týká jeho daňových povinností, získat stejnopisy, výpisy a potvrzení o skutečnostech tam 

obsažených a má rovněž právo být seznámen s důkazy, které správce daně využívá ke 

stanovení daňové povinnosti.28 

     Zásada volného hodnocení důkazů – hodnocení důkazů je myšlenková činnost 

pracovníků správce daně. Při rozhodování hodnotí důkazy podle své úvahy, každý důkaz 

jednotlivě a všechny potom v jejich vzájemné souvislosti. Je zcela v pravomoci správce daně 

posoudit závažnost jednotlivých důkazů pro rozhodnutí, jejich zákonnost, pravdivost              

a věrohodnost. Předpokladem uplatnění této zásady daňového řízení je vysoká odbornost        

a profesionalita pracovníků správce daně. 

                                                                 
28

 Kobík J., Správa daní a poplatků,2002. 
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     Zásada neveřejnosti – daňové řízení je vždy neveřejné. Účastnit se mohou pouze daňové 

subjekty, správce daně a další osoby zúčastněné na daňovém řízení. Tato zásada podstatně 

odlišuje daňový proces např. od občanskoprávních procesů. V praxi však není možné zaručit 

daňovému řízení naprostou neveřejnost – např. při fyzickém měření zastavěných ploch           

v rámci kontroly daně z nemovitostí, nebo při dražbách věcí z daňových exekucí apod. 

     Zásada mlčenlivosti – všechny osoby zúčastněné na daňovém řízení jsou povinny 

zachovávat mlčenlivost o všem, co se v daňovém řízení anebo v souvislosti s ním dozvěděly, 

s výjimkou daňových subjektů, týkající se jejich daňové povinnosti. Mlčenlivost se vztahuje 

jak na daňové řízení, tak na osobní poměry daňových subjektů a skutečnosti související          

s podnikáním. Osoby zúčastněné na daňovém řízení musí být poučeny o své povinnosti 

zachovávat mlčenlivost a o právních důsledcích porušení této povinnosti. Za porušení této 

zásady lze všem osobám zúčastněným na daňovém řízení uložit na základě zákona sankci až 

do výše 500 000 Kč. Tato zásada představuje relativně účinnou obranu daňového tajemství 

proti nekontrolovatelnému prolamování daňového tajemství nepřímými novelami zákona. 

     Zásada oficiality – správce daně je povinen zahájit daňové řízení ex officio vždy, jakmile 

jsou splněny zákonné podmínky pro vznik či existenci daňové pohledávky, a to v případech, 

kdy daňový subjekt nesplnil v tomto směru buď vůbec, nebo řádně své povinnosti. Tato 

zásada se nevztahuje pouze na zahájení řízení, ale uplatňuje se v celém rozsahu daňového 

řízení.  

     Zásada dispoziční – uplatnění této zásady dává možnost zahájit řízení z podnětu 

daňového subjektu nebo jiné osoby. Řízení je zahájeno dnem, kdy podání daňového subjektu 

nebo jiné osoby, zúčastněné na řízení, bylo doručeno příslušnému správci daně. Daňový 

subjekt má možnost disponovat svým procesním nárokem, připouští-li to zákon, brát svá 

podání zpět, doplňovat je a měnit. 

     Zásada skutečného obsahu právního úkonu – v daňovém řízení se bere v úvahu vždy 

skutečný obsah právního úkonu nebo jiné skutečnosti rozhodné pro stanovení či vybrání daně, 

pokud je zastřený stavem formálně právním a liší se od něho. Prokáže-li správce daně, že 

forma právního úkonu není v souladu s jeho skutečně zamýšleným obsahem, postupuje          

v daňovém řízení podle takto prokázaného právního úkonu, aniž by u simulovaného úkonu 

musela být např. soudem vyslovena jeho neplatnost. Vyhodnotí-li správce daně nějaký právní 

úkol jako formální, zastírající skutečný obsah právního úkonu, musí své rozhodnutí dodatečně 
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odůvodnit. U  majetkových daní se často jedná o simulovanou povahu převodů nemovitostí – 

prodej nemovitostí místo darování. 

     Zásada rovnosti – v daňovém řízení mají všechny daňové subjekty před správcem daně 

stejná procesní práva a povinnosti. Všechny právnické i fyzické osoby jsou si před správcem 

daně rovny, správce daně má odlišná práva a povinnosti, je tím, kdo daňové řízení vede.29 

 

3.6 Vyměření daní 

     Vyměření daně dědické a darovací provede správce daně v rámci vyměřovacího řízení. 

Vychází přitom z údajů uvedených v daňovém přiznání. Daň může správce vyměřit do tří let 

od konce roku, kdy vznikla povinnost k podání přiznání. Lhůta může být prodloužena, pokud 

před jejím ukončením správce daně učiní úkon směřující k vyměření daně nebo jejímu 

dodatečnému stanovení. Vyměření nebo doměření daně přitom nesmí přesáhnout lhůtu 10 let 

od konce roku, kdy vznikla povinnost k podání daňového přiznání.30 

 

3.7 Výběr a splatnost daní 

     V případě převodových daní je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani dědické 

nebo darovací do 30 dnů ode dne rozhodného pro převod majetku, tím se rozumí den 

pravomocně skončeného dědického řízení, den uzavření smlouvy o darování, nebo den, kdy je 

poplatníkovi doručena smlouva s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí u daně 

darovací. Zároveň platí oznamovací povinnost pro některé zúčastněné úřady. 

     U daně dědické a darovací je poplatník povinen uvést v daňovém přiznání skutečnosti 

rozhodné pro vyměření daně a doložit případný nárok na osvobození. Na základě tohoto 

správce daň vypočte a vyměří platebním výměrem. Splatnost daně je nejpozději do 30 dnů od 

jeho doručení. Daňové přiznání k dani z převodu nemovitosti se podává nejpozději koncem 

třetího měsíce po zapsání vkladu do katastru nemovitostí. Poplatník je zároveň povinen 

daňovou povinnost sám vypočítat. Termín splatnosti daně je proto v tomto případě shodný      

s termínem pro podání daňového přiznání. 

                                                                 
29

 Kobík J., Správa daní a poplatků, 2002. 
30

 §22 357/1992 Sb.,zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí  
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     Zdaňovacím obdobím daně z nemovitostí je kalendářní rok, kdy je rozhodný stav               

k 1. lednu příslušného zdaňovacího období a ke změnám během něj se nepřihlíží. Daňové 

přiznání podává poplatník pouze v případě, kdy mu daňová povinnost nově vznikne nebo 

dojde ke změně v okolnostech rozhodných pro vyměření daně, kdy lze podat také dílčí daňové 

přiznání. V těchto případech pak poplatník podává daňové přiznání k příslušnému správci 

daně do 31. ledna zdaňovacího období. Pokud dojde ke vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí nebo poplatník získá nemovitost v rámci dědictví, je majitel povinen podat 

daňové přiznání do konce třetího měsíce následujícího po zapsání vkladu do katastru 

nemovitostí nebo po nabytí právní moci u dědického řízení, jestliže o povolení vkladu nebylo 

rozhodnuto do konce roku, v němž byl podán návrh na vklad. 

     Jestliže dojde ke změně daňové povinnosti vlivem změny sazby, koeficientů, průměrné 

ceny, daňové přiznání se nepodává a správce daně poplatníkovi daňovou povinnost sděluje 

platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud je více spoluvlastníků 

nemovitosti, daňové přiznání podává jen jeden z nich za celou nemovitost. Ten, kdo podal 

toto přiznání, se považuje za společného zástupce v daňovém řízení. Správce daně však může 

celou částku vymáhat na kterémkoli ze spoluvlastníků. 

     V případě, že se rozhodne podat daňové přiznání z daně z nemovitostí jeden ze 

spoluvlastníků samostatně za svůj vlastnický podíl, musí jej také samostatně podat ostatní 

spoluvlastníci. 

     Daň z nemovitostí je splatná do 31. května běžného zdaňovacího období v případě, že její 

výše nepřesáhne částku 5 000 Kč, ke stejnému datu lze však zaplatit daň z nemovitostí i při 

vyšší částce. V ostatních případech se daň platí ve dvou stejných splátkách, a to do 31. května  

a do 30. listopadu během zdaňovacího období. Výjimku představují poplatníci, kteří provozují 

zemědělskou výrobu, u nichž je termín splatnosti splátek do 31. srpna a do 30. listopadu. 

     Pokud celková daň z nemovitostí u jednoho poplatníka v okruhu působnosti jednoho 

správce daně činí nejméně 30 Kč, daň se nevyměří ani nevyplatí, ale poplatník podává daňové 

přiznání za stejných podmínek, jako kdyby daň platil.31 

 

 

                                                                 
31

 Vančurová A, Láchová L. Daňový systém ČR 2010 . 
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3.8 Úloha obce při zdanění nemovitostí 

3.8.1 Obec v roli poplatníka daně z nemovitosti 

     Obec, jestliže je vlastník nemovitosti ve svém katastrálním území, je z těchto nemovitostí 

osvobozena. Nemá povinnost podat přiznání a osvobození si uplatnit.32 Přiznání je však 

povinna podat a daň z nemovitostí zaplatit, jestliže je vlastníkem nemovitostí v jiném 

katastrálním území. Toto přiznání je povinna podat u místně příslušného finančního úřadu      

a daňovou povinnost v termínu stanoveném zákonem zaplatit. 

3.8.2 Obec beneficiář daně 

     Daň z nemovitostí spravují v České republice finanční úřady, ale veškerý výnos je 

převáděn do rozpočtu obcí dle § 4 odstavec 1 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 

výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům ve znění 

pozdějších předpisů. Správce daně provádí převod na účet příslušné obce nejméně jedenkrát 

měsíčně, jestliže je částka k převodu vyšší jak 500 Kč dle § 6 výše citovaného zákona. 

3.8.3 Obec v roli regulátora daně  

     Obec může výrazně ovlivnit výši daně z nemovitostí, ať již směrem dolů nebo nahoru. 

Možností se nabízí hned několik. Mohou využít jak institutu osvobození, tak využít zvýšení    

u polohové renty, zavést obecní koeficient a místní koeficient. 

3.8.4 Osvobození nemovitostí  

     V důsledku řešení situací spojených s živelnými pohromami může obec zcela nebo 

částečně osvobodit nemovitosti na svém katastrálním území, kterých se živelná pohroma 

dotkla. Musí však vydat obecně závaznou vyhlášku, v níž vymezí nemovitosti, kterých se 

osvobození týká. Doba osvobození je stanovena na dobu určitou, a to nejdéle na dobu 5 let. 

Vyhláška může působit nejen do budoucna, ale může být i retroaktivní, to znamená, že působí 

zpětně. Pokud by k takové situaci došlo, pak by si poplatník podal Dodatečné přiznání k dani 

z nemovitostí, v němž by si nárok na osvobození uplatnil. Obec může, pokud vydá obecně 

závaznou vyhlášku, osvobodit pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a travních 

porostů. Uplatnění tohoto osvobození se však nevztahuje na pozemky v zastavěném území 

nebo zastavitelné ploše. Obojí osvobození jsou poměrně nové instituty, které bylo možno 

uplatnit v roce 2009.  

                                                                 
32

 § 4  č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti  
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3.8.5 Polohová renta 

     Možnost, jak zvýšit výnos daně z nemovitostí může obec, pakliže vydá obecně závaznou 

vyhlášku, v níž upraví výši koeficientu, jež je nazývaný polohovou rentou. Pro přiřazení 

koeficientu – polohové renty, je rozhodný počet obyvatel podle posledního sčítání lidu. 

Vydáním obecně závazné vyhlášky může obec zvýšit koeficient o jednu kategorii nebo snížit 

o jednu až tři kategorie podle jejich členění. Polohovou rentou se násobí základní sazby daně.  

3.8.6 Obecní koeficient 

     Tohoto koeficientu se použije jen u některých staveb (např. staveb pro individuální 

rekreaci, garáže, stavby pro podnikatelské činnosti), opět musí být vydána obecně závazná 

vyhláška, která se doručuje v jednom vydání příslušnému finančnímu úřadu.  

3.8.7 Místní koeficient 

     Místní koeficient je poměrně nový institut, který začal platit ve zdaňovacím období roku 

2009. Opět je při jeho uplatnění třeba, aby byla vydána obecně závazná vyhláška, která musí 

nabýt platnosti nejpozději do 1. 8. a musí být doručena příslušnému správci daně. Místním 

koeficientem se pak vynásobí daňová povinnost za jednotlivé druhy pozemků, staveb, 

samostatných nebytových prostorů a za byty s výjimkou pozemku v § 5 odstavec 1 zákona č. 

338/1992 Sb., o dani z nemovitostí v platném znění. Místní koeficient může být ve výši 2, 3, 4 

nebo 5. Této úpravě obce příliš nakloněny nejsou, peníze sice do rozpočtu obce potřebují, ale 

je to značně nepopulární, protože se to především dotkne kapes voličů, ti jim potom nemusí 

dát důvěru v dalším volebním období. Starostové obcí mnohdy zastávají názor, že "někdy 

méně znamená více", mají totiž obavu, že by poplatníci nebyli schopni takto zvýšenou daň 

zaplatit a jen by se zvyšovaly nedoplatky. 

 

3.9 Další majetkové daně 

     V České republice není v daňovém systému mnoho daní vztahující se k bohatství či 

užívání majetku. Návrh na zavedení daně z čistého bohatství zůstává bez odezvy. Taková daň 

by totiž znamenala nadbytečnou zátěž především pro daňové subjekty, které by musely 

předložit údaje o výši majetku a pravidelně předkládat na finančních úřadech majetková 

přiznání. Tato přiznání by pak musela být ověřována časově i finančně náročnou kontrolou ze 

strany správců daně. Z tohoto hlediska je tedy efektivnější zdaňovat pouze některý, přesně 
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definovaný majetek, který je snáze zjistitelný a ocenitelný. Nejlepší variantou je podrobit 

daňové povinnosti vlastnictví takového majetku, jehož existence je prokazatelná evidencí, 

jako je tomu například u motorových vozidel. 33 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
33

  Radvan M., Zdanění majetku v Evropě, 2007 . 
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4. Analýza vybraných majetkových daní 

 

     Majetkové daně jsou jen doplňkovým daňovým příjmem. Jsou rozděleny na všeobecné            

a výběrové majetkové daně. Všeobecné daně z majetku se v současných daňových systémech 

používají jen málo, naopak daň z nemovitostí se platí ve všech zemích Evropské unie.34 

     V následující kapitole budou podrobněji rozebrány daň dědická, darovací a z převodu 

nemovitostí, kterými se zabývá zákon 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani        

z převodu nemovitostí, a daň z nemovitostí, kterou upravuje zákon 338/1992 Sb. o dani          

z nemovitostí. 

 

4.1 Daň dědická  

     Daň dědická a darovací jsou jednorázovými daněmi, které se vyměřují při bezúplatném 

převodu majetku. Základem obou daní je hodnota převáděného majetku. Sazba daně je 

progresivní. Jejich význam je z hlediska fiskálního výnosu téměř zanedbatelný. Blízcí 

příbuzní jsou od roku 2008 od obou daní osvobozeni.35 Zdaňuje se jí převod dědice              

po zůstaviteli. 

4.1.1 Poplatník 

     Poplatníkem je dědic, který nabyl majetek z dědictví. Podle současné právní normy může 

být dědic ze zákona, ze závěti nebo obou těchto důvodů. K přechodu práv a povinností, které 

tvoří předmět dědictví, dochází pravomocným rozhodnutím soudu a to zpětně k okamžiku 

smrti zůstavitele. Dnem smrti se také rozumí den označený v soudním rozhodnutí                   

o prohlášení fyzické osoby za mrtvou. Dědic může být fyzická i právnická osoba nebo stát.36 

Stát může být dědicem jen ze závěti a má stejná práva jako ostatní osoby, tj. i dědictví 

odmítnout. Podle zákona není stát plátcem této daně. V případě, kdy dědictví nabývá více 

osob, musí uhradit daň každý podle jeho podílu. Daň je povinen uhradit nejenom dědic 

                                                                 
34

 Vančurová A, Láchová  L. Daňový systém ČR 2010. 
35

 Vančurová A, Láchová L. Daňový systém ČR 2010.  
36

 §2 ZDDDPN 
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majetku, ale i ten, kdo má právo na výplatu svého dědického podílu od ostatních 

spoludědiců.37                          

     Fyzická osoba může dědit za zákona nebo ze závěti, právnická osoba ze závěti a stát buď 

ze závěti nebo v případě absence dědiců jako odúmrť. Dědickou daň platí dědic z majetku 

nepodléhajícímu osvobození, případně části, pokud je více dědiců. Pokud zůstavitel 

nezanechal žádný majetek, dědické řízení se zastaví, případně se majetek nepatrné hodnoty 

přenechá tomu, kdo vypravil pohřeb.38 

4.1.2 Předmět daně 

     Předmětem daně dědické je nabytí majetku děděním. Majetek je chápán jako věci movité, 

peněžní prostředky v české i cizí měně, cenné papíry, pohledávky, nemovitosti, majetková 

práva i jiné majetkové hodnoty. Předmětem zdanění dědickou daní je i výplata dědického 

podílu spoludědici, či zřízení věcného břemene užívání nemovitosti v rámci dědického řízení. 

Daň se nevybírá z nemovitého majetku nacházejícího se v cizině. Pokud byl zůstavitel v době 

smrti občanem České republiky a zároveň měl na tomto území trvalý pobyt, vybírá se daň 

dědická ze všeho movitého majetku. V případě úmrtí občana České republiky bez trvalého 

pobytu v naší vlasti je předmětem dědictví movitý majetek nacházející se pouze na našem 

území. Podobně je tomu u cizího státního příslušníka.39 

4.1.3 Základ daně 

     Základem daně je cena děděného majetku ponížená o hodnotu majetku osvobozeného        

o poměrnou část dluhů ve výši odpovídající neosvobozenému majetku. Takto upravený 

základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. Dluhy představují vždy odměnu notáře 

za provedené úkony v dědickém řízení, přiměřené náklady pohřbu a případné dluhy 

zanechané zůstavitelem ke dni úmrtí. Nelze jako náklad dědictví uznat znalečné za 

vypracování posudků majetku, neboť není druhem zemřelého ani výdajem v souvislosti s jeho 

skonem40 

                                                                 
37

 Finance [online] 2011[cit. 2011-03-15] Daň dědická. Dostupné z www: 

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dan-dedicka/dan-dedicka/. 
  
38

 §2 ZDDDPN 
39

 §3 ZDDDPN 
40

 §4 ZDDDPN 

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dan-dedicka/dan-dedicka/
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4.1.4 Osvobození od daně 

     Zda-li bude dědictví od daně osvobozeno, závisí na míře příbuzenského vztahu mezi 

dědicem a zůstavitelem a na výši dědictví. Osoby zařazené do I a II skupiny jsou od dědické 

daně zcela osvobozeny. U ostatních fyzických osob je od dědické daně osvobozeno nabytí: 

movitých věcí osobní potřeby – pokud tyto věci po dobu jednoho roku před jejich nabytím 

dědicem nebyly součástí obchodního majetku zůstavitele, včetně podílů dědiců vyplácených  

z tohoto majetku a podílů odvozených ze společného jmění manželů zaniklého v důsledku 

úmrtí jednoho z nich, pokud jejich celková cena nepřevyšuje 20 000 Kč u každého 

jednotlivého poplatníka. Dále je od daně dědické osvobozeno nabytí vkladů na účtech u bank, 

které nebyly zřízeny pro podnikatelské účely, peněžních prostředků v české nebo cizí měně    

a cenných papírů v tuzemsku, včetně podílů dědiců vyplácených z tohoto majetku a podílů 

odvozených ze společného jmění manželů zaniklého v důsledku úmrtí jednoho z nich, pokud 

úhrnná částka těchto hodnot nepřevyšuje 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka. 

Pokud hodnota zděděného majetku převyšuje 20 000 Kč, daň se vybere pouze z přebytku. Od 

daně jsou také osvobozeny částky, které se podle zákona o penzijním připojištění se státním 

příspěvkem stávají předmětem dědictví. Daň dědická se také neplatí v případě, kdy dědic 

zdědí movitý majetek po zůstaviteli, který byl zástupcem cizího státu pověřeným v České 

republice, případně příslušníkem jeho rodiny, žijícím s ním v jedné domácnosti, nebo jinou 

osobou, jíž příslušely diplomatické výsady a imunity, a nebyl občanem České republiky.41 

 

4.2 Daň darovací  

      Daní darovací se zdaňují bezúplatné převody majetku na základě právních úkonů, nebo    

v souvislosti s právními úkony, nejčastěji formou darovacích smluv. Je velmi podobná dani 

dědické, neboť se zde jedná také o zdanění bezúplatného nabytí majetku. Rozdíl je pouze       

v realizaci převodu majetku, a to u daně darovací mezi živými, zatímco u daně dědické se 

jedná o přechod majetku v důsledku smrti. Daň darovací by měla být zábranou proti možnosti 

obejití daně dědické.42 

                                                                 
41

 § 19 ZDDDPN 
42

 Finance [online] 2011[cit. 2011-03-18] Daň dědická. Dostupné z www:  
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dan-darovaci/dan-darovaci/. 
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4.2.1 Poplatník 

     Poplatníkem se u této daně stává nabyvatel majetku, dárce je ručitelem. V případě, že se 

majetek daruje do ciziny, poplatníkem se stává vždy dárce, nikoli obdarovaný. Poplatníkem 

může být fyzická i právnická osoba. Pokud je obdarovaných více, platí každý z nich daň        

v rozsahu dílu nabývaného majetku.43 

4.2.2 Předmět daně 

     Předmětem darovací daně je bezúplatné nabytí majetku jinak, než smrtí jeho majitele. 

Majetek je zde chápán nejenom jako movitý majetek, ale i jako nemovitost a jiný majetkový 

prospěch. Do nemovitostí patří i byty a nebytové prostory. Movitý majetek jsou movité věci, 

peněžní prostředky v hotovosti nebo na účtech v české i cizí měně, cenné papíry, pohledávky, 

majetková práva a jiné majetkové hodnoty. Majetkový prospěch bývá reprezentován zřízením 

věcného břemene bez úplaty. Nejčastější formou bezúplatných převodů jsou darovací 

smlouvy. Může se také jednat o smlouvu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, 

kdy některý ze spoluvlastníků bezúplatně získá větší hodnotu, než měl před vypořádáním. 

Rozdíl ceny původní a po rozdělení je předmětem darování. Za předmět daně se nepovažuje 

například plnění nebo bezúplatné převody majetku na základě povinnosti stanovené právním 

předpisem: důchody vyplácené na základě smlouvy o důchodu, dotace, příspěvky a podpory 

ze státního rozpočtu, z rozpočtu územních samosprávných celků, státních fondů a další, dle 

ustanovení § 6 zákona č. 357/1992 Sb.44 

4.2.3 Základ daně 

     Základem daně je cena majetku, který je předmětem této daně, snížená nejenom                 

o prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k předmětu daně, ale i cenu majetku 

od daně osvobozeného a clo spolu s daní placené při dovozu v případě, že se jedná o movité 

věci darovaného dovezené z ciziny. Při opakovaných darech od stejného dárce témuž 

obdarovanému se všechny dary sčítají po sobě dvou jdoucích let. Zde se cena majetku sčítá     

a teprve výsledek se stává předmětem daně. Jestliže již došlo k vyměření daně darovací          

z majetku v tomto období, započítá se na daň vyměřenou při opakovaném nabytí majetku. 

Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.45   
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4.2.4 Osvobození od daně 

     Rozsah osvobození od daně darovací závisí na míře příbuzenského vztahu dárce                 

a nabyvatele daru a na hodnotě daru a jeho účelu. Od daně darovací jsou zcela osvobozeny 

osoby zařazené do I. a II. skupiny. Ostatní fyzické a právnické osoby jsou povinny zaplatit 

darovací daň v zákonem stanovené výši. Darovací daň nejsou povinny zaplatit osoby zařazené 

do III. skupiny, kerým byly darovány: movité věci osobní potřeby (u fyzických osob), které 

po dobu jednoho roku před jejich nabytím obdarovaným nebyly součástí obchodního majetku 

dárce a jejich celková cena nepřevyšuje 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka. Dále se 

osvobození od daně darovací u poplatníků III. skupiny týká vkladů na účtech u bank, které 

nebyly zřízeny pro podnikatelské účely, peněžní prostředky v české nebo cizí měně, a cenné 

papíry v tuzemsku, pokud jejich úhrnná hodnota nepřevyšuje 20 000 Kč u každého 

jednotlivého poplatníka. V uvedených případech se daň vybere pouze z té části, která 

převyšuje částku 20 000 Kč. Daň darovací se též neplatí při získání příležitostně movitého 

majetku nebo jiného majetkového prospěchu, jehož hodnota nepřesahuje 3 000 Kč. Od daně 

je osvobozeno i nabytí jiného majetkového prospěchu na základě smlouvy o výpůjčce 

uzavřené mezi vlastníkem pozemku a bytovým družstvem nebo vlastníkem jednotky při 

úpravě práva k pozemku podle zvláštního předpisu.46 

4.2.5 Společná ustanovení a rozdělení osob do skupin 

     Stejná konstrukce tzv. "trojdaně" spojené v jeden zákon umožňuje společná ustanovení 

týkající se rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daní, sazby daně, zaokrouhlování, 

vyměření a splatnosti, osvobození a termínů pro podání přiznání. 

     Pro účely výpočtu všech tří daní se dělí osoby do tří skupin. Do I. skupiny jsou zařazeny 

osoby v přímé linii a manželé, do II. skupiny osoby pobočné po společném předkovi a osoby 

žijící ve společné domácnosti nejméně jeden rok před převodem (úmrtím zůstavitele) a do    

III. skupiny ostatní fyzické a všechny právnické osoby včetně státu.47 

4.2.6 Sazby daně dědické a darovací 

     Pro I. skupinu u daně dědické a darovací jsou sazby podle základu daně progresivní            

v rozmezí 1 % do 5 %48, pro II. skupinu od 3 % do 12 %49 a pro III. skupinu od 7 % do 40 % 

                                                                 
46

 § 19 ZDDDPN 
47

 § 11 ZDDDPN 
48

 § 12 ZDDDPN 
49

 § 13 ZDDDPN 



25 
 

ze základu daně.50 U daně dědické se při výpočtu přidává navíc koeficient 0,5. Na dani            

z převodu nemovitostí je lineární sazba pro všechny tři skupiny 3 %.51 Viz tabulka č.1 

    Tabulka č. 1 Sazby daně dědické a darovací pro rok 2011 

Sazby daně dědické a darovací 2011 

Výše daru/dědictví Výše daru v závislosti na příbuzenské skupině 

od do I. sku

pin

a 

II. sku

pin

a 

III. sku

pin

a 

0 Kč 1 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 7 % 

1 mil. Kč 2 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 70 000 + 9 % 

2 mil. Kč 5 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 160 000 + 12 % 

5 mil. Kč 7 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 520 000 + 15 % 

7 mil. Kč 10 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 820 000 + 18% 

10 mil. Kč 20 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 1 360 000 + 21 % 

20 mil. Kč 30 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 3 460 000 + 25 % 

30 mil. Kč 40 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 5 960 000 + 30 % 

40 mil. Kč 50 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 8 960 000 + 35 % 

50 mil. Kč a více 0 Kč 0 Kč 12 460 000 + 40 % 

     Zdroj:http://www.mesec.cz/dane/dan-dedicka-a-darovaci/pruvodce/sazby-dane-dedicke-a-darovaci/ 

 

4.3 Daň z převodu nemovitostí 

     Daní z převodu nemovitostí se zdaňují úplatné převody nemovitostí mající formu kupních 

smluv, dražeb, zajišťovacích převodů práv k nemovitostem, vkladů do obchodních 

společností, vydražení i soudních rozhodnutí jako jsou vypořádání spoluvlastnictví a podobně. 

4.3.1 Poplatník 

     Při převodu nemovitostí je poplatníkem daně prodávající (převodce) a kupující (nabyvatel) 

je v tomto případě ručitelem. V případě, že jde o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí 

nebo exekuci, vyvlastněním, vydržení, v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku nebo ve 

veřejné dražbě, anebo o nabytí nemovitosti na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva 

v souvislosti s postoupením pohledávky, pak je poplatníkem nabyvatel. Jestliže se jedná         

o výměnu nemovitostí, pak platí daň společně převodce i nabyvatel. Stejně tak tomu je i při 

převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti ze společného jmění nebo do společného 

jmění manželů. Každý z manželů se tak stává samostatným poplatníkem a jejich podíly jsou 

stejné.52 
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4.3.2 Předmět daně 

     Předmětem daně z převodu nemovitostí je úplatný převod nemovitostí a úplatné 

vypořádání spoluvlastnictví. Rovněž je předmětem daně převod, od kterého se následně 

odstoupí a smlouva se tím od počátku ruší. Při výměně nemovitostí se pro daňové účely 

považují vzájemné převody za jeden převod a daň se vybírá z převodu té nemovitosti, která je 

vyšší.53 

4.3.3 Základ daně 

     Základem daně je cena zjištěná převáděním nemovitostí podle platného oceňovacího 

předpisu v den převodu, pokud je vyšší než cena sjednaná. V opačném případě je základem 

daně cena sjednaná. Zjednodušeně řečeno, základem je cena vyšší ze dvou porovnávaných      

a to kupní a zjištěné. Při koupi z konkurzu nebo insolvence, při dražbě, vyvlastnění a vydržení 

je základem cena sjednaná či cena dosažená vydražením. U převodů nemovitostí z vlastnictví 

územních samosprávných celků a do jejich vlastnictví je základem daně cena sjednaná. 

Znalecký posudek se od poplatníka v tomto případě nevyžaduje.54 

4.3.4 Sazba daně 

     Sazba daně z převodu nemovitostí činí 3 % ze základu daně. 

4.3.5 Osvobození od daně 

     Od daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny převody a přechody majetku při likvidaci 

státních podniků, akciových společností s plnou účastí státu nebo Pozemkového fondu České 

republiky a společností s ručením omezeným s plnou účastí státu. Dále jsou osvobozeny 

přechody vlastnictví nemovitostí z majetku obcí do vlastnictví dobrovolných svazků obcí 

vytvořených podle zvláštního zákona a naopak. 

     Významným osvobozením je osvobození vkladů základního kapitálu obchodních 

společností nebo družstva podle obchodního zákoníku. Zde musí být splněna podmínka, aby 

účast společníka ve společnosti trvala 5 let a do té doby mu nemovitost nebyla vrácena. 

Dojde-li k úmrtí vkladatele nemovitostí, považuje se nárok na osvobození splněný. Dalším 

osvobozením týkající se obchodních společností jsou proměny společností a to fúzí, 

splynutím nebo sloučením. 
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     V oblasti stavebnictví se týká osvobození prvního převodu dosud nevyužívaného 

rozestavěného nebo dokončeného bytu z vlastnictví převodce s předmětem činnosti výstavba 

nebo prodej staveb a bytů nebo z vlastnictví obce. Nesplněním jedné z podmínek nelze uznat 

osvobození. Může se jednat o byt v nové stavbě nebo i o byt vzniklý změnou dokončené 

stavby nástavbou, vestavbou nebo přístavbou. Převody bytů, nebytových prostor, rodinných 

domů a garáží z vlastnictví bytového družstva na jeho člena jsou také součástí osvobození od 

daně.55 

 

4.4 Vyměření a splatnost daní 

     V přiznání k dani dědické a darovací uvádí daňový subjekt údaje rozhodné pro vyměření 

daně. Daňovou povinnost vyměřuje správce daně platebním výměrem a splatná je do 30 dnů 

ode dne doručení platebního výměru poplatníkovi. U daně z převodu nemovitostí si poplatník 

vypočítá daň již v daňovém přiznání. Pouze v případě, kdy se výpočet správce daně liší od 

výpočtu poplatníka, vyměřuje se daň platebním výměrem. Termín splatnosti daně z převodu 

nemovitostí je totožný s termínem pro podání přiznání, což je do konce třetího měsíce po 

zápisu v katastru nemovitostí. K daňové povinnosti do výše 100 Kč se podává daňové 

přiznání s předepsanými přílohami, daň však správce nepředepíše a poplatník ji neplatí. Toto 

se týká všech tří daní. Platební výměr na dani dědické a darovací se do 100 Kč nevystavuje.56 

Do konce roku 2003 musel být poplatníkovi zaslán platební výměr i s nulovou daňovou 

povinností v případě úplného osvobození, u částky do 50 Kč se vyměřovala platebním 

výměrem minimální daň 50 Kč. 

 

4.5 Daň z nemovitostí 

     Daň z nemovitostí je daní velmi starou. Výhodou jsou základní vlastnosti předmětu daně. 

Nemovitost se nemůže stěhovat, je viditelná a vzhledem k evidenci v katastru nemovitostí jen 

obtížně zatajitelná. Dělí se na dvě relativně samostatné části – daň z pozemku a daň ze 

staveb.57 Na nadnárodní úrovni má zcela marginální úlohu a její význam se přesouvá na nižší 

úrovně. Zde je důležitým prvkem soběstačnosti místních rozpočtů jako zdroj jejich příjmů. 
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Místní zdanění nemovitostí je opodstatněné také z důvodu jednodušší možnosti kontroly        

z úrovně obcí a zabránění daňovým únikům. To ovšem neznamená, že si obce mohou v této 

oblasti rozhodovat tak, jak uznají za vhodné. Propojenost s centrální úrovní je nezbytná          

s ohledem na delegaci souvisejících pravomocí.58 

4.5.1 Daň z nemovitostí – pozemky 

 4.5.1.1 Poplatník  

     Poplatníkem daně se stává vlastník pozemku. V případě, že vlastník pozemku není znám, 

stává se jím uživatel. S účinností od 1. ledna 2011 vstoupila v platnost novelizace, podle které 

je-li podle zvláštního právního předpisu spoluvlastnictví pozemku odvozeno od vlastnictví     

k bytu nebo samostatnému nebytovému prostoru, který je evidován v katastru nemovitostí, je 

poplatníkem daně z pozemku vlastník bytu nebo samostatného nebytového prostoru ve výši 

svého podílu na celkové dani z pozemku odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na 

pozemku evidovaného v katastru nemovitostí. Spoluvlastníci bytu nebo samostatného 

nebytového prostoru jsou povinni platit daň ze svého podílu na pozemku společně                   

a nerozdílně, nestanoví- li tento zákon jinak.59 

 4.5.1.2 Předmět daně 

     Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru 

nemovitostí. Výjimku tvoří pozemky v rozsahu půdorysu stavby zastavěné stavbami, a to         

i v případě, že stavby nejsou předmětem daně ze staveb, lesní pozemky, na nichž se nacházejí 

lesy ochranné a lesy zvláštního určení, vodní plochy s výjimkou rybníků sloužících k 

intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb a pozemky určené pro obranu státu.60 

4.5.1.3 Základ daně 

     Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých 

travních porostů je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemky v m2 průměrnou 

cenou půdy stanovenou na 1 m2 dle vyhlášky. U pozemků hospodářských lesů a rybníků, na 

které se vztahuje předmět daně je cena pozemku platná k 1. lednu zdaňovacího období nebo 

                                                                 
58

 Radvan M., Zdanění majetku v Evropě, 2007 . 
59

 § 6 ZDZN 
60

 § 2 ZDZN 



29 
 

součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3.80 Kč. Základ daně u ostatních pozemků je 

skutečná výměra pozemku v m2 zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období.61 

4.5.1.4 Sazba daně 

Sazba daně u pozemků činí dle tabulky č.2  

Tabulka č. 2  Sazba daně z pozemků pro rok 2011 

Druh nemovitosti Sazba daně 
Orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad  0,75 % 

Trvalý travní porost, hospodářský les, rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 

 prlmyslo 

0,25 % 

Zastavěná plocha a nádvoří  0,20 Kč/m2 

Stavební pozemek 2,00 Kč/m
2
 

Ostatní plocha 0,20 Kč/m2 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR 

      Stavebním pozemkem se zde rozumí nezastavěný pozemek určený k zastavění stavbou, 

rozhodná výměra pozemku v m2 odpovídající půdorysu nadzemní části stavby.  

Základní daně se násobí koeficientem: 

1,0 v obcích do 1 000 obyvatel 
1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel 

1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel 
2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel 

2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel 
3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských 
Lázních a Poděbradech 

4,5 v Praze 

     Pro přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet obyvatel obce podle 

posledního sčítání lidu. Obec také může koeficient zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu 

až tři kategorie, kategorii 4,5 může zvýšit na 5.62 

4.5.1.5 Osvobození od daně 

     Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky ve vlastnictví státu, pozemky ve vlastnictví 

té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí, pozemky spravované Pozemkovým 

fondem České republiky, pozemky na nichž jsou zřízeny hřbitovy, pozemky veřejně 

přístupných parků, prostor a sportovišť, pozemky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí          

v jeho územním obvodu a další pozemky uvedené v § 4 zákona 338/1992 Sb. o dani               
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z nemovitostí. Část z těchto nároků na osvobození je vázána i na další podmínku a to, že 

pozemky nejsou dále pronajímány nebo jinak využívány k podnikatelské činnosti.63 

4.5.2  Daň z nemovitostí  - stavby 

4.5.2.1 Poplatník 

     Poplatníkem daně ze staveb je vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového 

prostoru. Vlastní-li tyto objekty stát, je poplatníkem, stejně jako u pozemků, organizační 

složka státu nebo státní organizace zřízená podle zvláštních předpisů, případně právnická 

osoba, která má právo trvalého užívání nebo které se právo trvalého užívání změnilo na 

výpůjčku podle zvláštního právního předpisu. S účinností od 1. ledna 2011 vstoupila              

v platnost novelizace zákona, která uvádí, že jde-li o stavbu, byt nebo samostatný nebytový 

prostor, spravované Pozemkovým fondem České republiky nebo Správou státních hmotných 

rezerv., jsou poplatníky tyto subjekty, pokud tyto objekty dále nepronajaly. Jsou-li tyto 

objekty s výjimkou obytných domů využívány nájemcem, poplatníkem daně je nájemce.   

Má-li povinnost platit daň k jednomu pozemku, stavbě, bytu nebo samostatnému nebytovému 

prostoru více poplatníků, jsou tito povinni platit daň společně a nerozdílně.64 

 4.5.2.2 Předmět daně 

     Předmětem daně ze staveb jsou na území České republiky stavby, pro které byl vydán 

kolaudační souhlas, nebo stavby užívané bez vydání řádného kolaudačního souhlasu, 

způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu, byty a nebytové prostory 

evidované v katastru nemovitostí. Daň ze staveb se nevztahuje na stavby, v nichž jsou byty 

nebo samostatné nebytové prostory, které jsou už předmětem daně. Od daně jsou osvobozeny 

stavby, které jsou ve vlastnictví státu, obce (stavba se musí nalézat na katastrálním území 

obce), církve, stavby ve vlastnictví sdružení občanů a obecně prospěšných společností, 

stavby, které slouží ke zlepšení životního prostředí a další stavby uvedené v § 9 zákona 

338/1992 sbírky o dani z nemovitostí.65 

 4.5.2.3 Základ daně 

     Základem daně ze staveb je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2, podle stavu       

k 1. lednu zdaňovacího období. U stavby bez svislé nosní konstrukce se půdorysem rozumí 

plocha ohraničená předmětem obvodu stavby dotýkající se povrchu přilehlého pozemku ve 
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vodorovné rovině. U stavby se svislou nosní konstrukcí se půdorysem rozumí průmět 

obvodového pláště stavby na pozemek. Základem daně z bytu nebo samostatného nebytového 

prostoru je výměra podlahové plochy bytu v m2 nebo výměra podlahové plochy samostatného 

nebytového prostoru v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období, vynásobená 

koeficientem 1,20.66 

 4.5.2.4 Sazba daně 

 Sazba daně ze staveb 

Sazba daně ze staveb je stanovena v Kč za m2 dle jednotlivých typů staveb a způsobu jejich 

využívání67– viz tabulka č.3  

Tabulka č. 3  Sazba daně z nemovitostí pro rok 2011 

Druh nemovitosti  Sazba daně 

Obytný dům 2,00 Kč/m2 

Ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu 2,00 Kč/m2 

Stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci 6,00 Kč/m2 

Stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě ke stavbě pro individuální rekreaci 2,00 Kč/m2 

Garáž vestavěná odděleně od obytného domu 8,00 Kč/m2 

Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost  - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2,00 Kč/m2 

Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní 
zemědělská výroba 

 

 

10,00 Kč/m2 

Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost-ostatní podnikatelská činnost 10,00 Kč/m2 

Ostatní stavba 6,00 Kč/m2 

Byt 2,00 Kč/m2 

Samostatný neby tový  prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a 

vodní hospodářství 
2,00 Kč/m2 

Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava, 

energetika, ostatní zemědělská výroba 
10,00 Kč/m2 

Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská činnost 10,00 Kč/m2 

Samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž  8,00 Kč/m2 

Ostatní samostatný nebytový prostor 2,00 Kč/m2 

Zdroj: zákon č. 338/1992 ve znění pozdějších předpisů 
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  Tyto základní sazby se v některých případech navyšují dle počtu nadzemních podlaží         o 

0,75 Kč viz. § 11 odst. 2 zákona 338/1992. Základní sazba daně se násobí koeficientem     tzv. 

"polohové renty". Pro přiřazení koeficientu je rozhodný počet obyvatel podle posledního 

sčítání lidu. Pro jednotlivé části obce může obec tento koeficient snížit nebo zvýšit, koeficient 

4,5 lze zvýšit na koeficient 5, podobně jako u daně z pozemků.68 Koeficientem 2,0 se násobí 

sazba daně u staveb pro individuální rekreaci, staveb takto užívaných a u staveb, které plní 

jejich doplňkovou funkci, pokud jsou tyto stavby umístěny v národních parcích a v zónách     

I. chráněných krajinných oblastí.69 Dalšími korekčními prvky je místní koeficient, který se 

vztahuje na všechny druhy staveb na území celé obce a obecní koeficient 1,5, který se 

vztahuje na jednotlivé druhy staveb. 

Koeficient určený zákonem 

1,0 v obcích do 1 000 obyvatel 
1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel 

1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel 
2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel 
2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel 

3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských 
Lázních a Poděbradech 
4,5 v Praze 

Zdroj: Ministerstvo financí 

     Podle ustanovení § 13a odstavec 2 zákona o dani z nemovitostí, není poplatník povinen 

podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání ani sdělit změny, pokud dojde ve srovnání   

s předchozím zdaňovacím obdobím pouze: 

1. ke změně sazeb daně 

2. ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním 

územím podle § 5 odstavec 1 

3. ke stanovení nebo ke změně koeficientu podle § 6 odstavec 4, § 11 odstavec 3 a 4 

nebo podle § 12, anebo 

4.  k zániku osvobození od daně, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou 

podle § 4 odstavec 1 písmena v) nebo uplynutím zákonem stanovené lhůty a předmět 

daně není ani částečně osvobozen od daně z jiného důvodu. 
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     Daň se vyměří ve výši poslední známé daně upravené o změny podle bodu 1 až 4               

a výsledek vyměření se poplatníkovi oznámí platebním výměrem nebo hromadným 

seznamem.70 

 4.5.2.5 Osvobození od daně 

      Vzhledem k tomu, že předmětem daně ze staveb jsou až na výjimky všechny stavby na 

území České republiky vedené v katastru nemovitostí, je zákonná úprava zakládající nárok na 

osvobození daně ze staveb dosti obsáhlá. Od daně ze staveb jsou osvobozeny zejména stavby 

ve vlastnictví státu, stavby spravované Pozemkovým fondem České republiky, stavby ve 

vlastnictví sdružení občanů a obecně prospěšných společností, stejně jako u osvobození od 

daně z pozemků se vztahuje také na stavby ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním 

území se nacházejí a stejně tak na stavby ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho 

územním obvodu. Další osvobození od daně ze staveb upravuje § 9 zákona 338/1992 Sb.        

o dani z nemovitostí. 

       Od roku 2010 již není možné uplatnit osvobození od daně ze staveb pro nové stavby 

obytných domů a byty v nových stavbách obytných domů, pokud tyto stavby nebo byty slouží 

k trvalému bydlení vlastníků nebo osob blízkých. Dnem 31. prosince 2009 skončily daňové 

prázdniny pro novostavby a všem poplatníkům byla zkrácena již běžící 15letá lhůta bez 

ohledu n a to, v jaké délce ji v minulých letech poplatníci využili. Změny v úpravě 

osvobození provedl zákon 1/2009 Sb.71 

     Osvobození od daně je vázáno na splnění zákonem předepsaných podmínek, většina staveb 

je osvobozena pouze tehdy, není-li využívána k podnikatelské činnosti. Ve větší míře se 

osvobození poskytuje na dobu neomezenou, v některých případech je stanovena doba nároku 

na osvobození. Pokud nároku na osvobození podléhá jen část stavby, zjistí se nárok na 

osvobození v poměru, v jakém je podlahová plocha nadzemní části stavby podléhající 

osvobození k celkové podlahové ploše nadzemních částí stavby. Zákon také poplatníkům 

předepisuje, které nároky na osvobození je nutné uplatnit v daňovém přiznání k dani               

z nemovitostí.72 
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5. Vliv majetkových daní na příjmy veřejných rozpočtů 

 

5.1 Veřejné rozpočty 

     Nejvýznamnějším ze soustavy veřejných rozpočtů je rozpočet státní, který je doplňován 

rozpočty ÚSC, rozpočty dobrovolných svazků obcí, rozpočty příspěvkových organizací           

a rozpočty Regionálních rad regionů soudržnosti. Finanční prostředky soustřeďované ve 

veřejných rozpočtech se zakládají na třech základních principech: 

- princip nenávratnosti, 

- princip neekvivalence, 

- princip nedobrovolnosti. 

 

     V případě dluhového financování tyto základní principy doplňuje princip návratnosti.73 

Finanční prostředky tvořící zásadní část příjmů veřejných rozpočtů jsou především 

každoročně se opakující příjmy daňového charakteru, ke kterým řadíme kromě daní také cla, 

poplatky za užívání silnic a dálnic, správní a soudní poplatky, pojistné na sociální zabezpečení 

a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Daňové příjmy, respektive příjmovou část 

veřejných rozpočtů, stát ovlivňuje svojí daňovou politikou. Přijímáním daňových zákonů 

určuje, které daně budou vybírány, jaké skupiny obyvatel tyto daně budou zatěžovat a za 

jakých podmínek budou jednotlivé druhy daní ukládány. 

     Daňové příjmy jsou do jednotlivých rozpočtů rozdělovány na základě zákonných norem.  

V České republice upravuje daňové určení zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. 

V rámci tohoto zákona jsou daňové příjmy rozděleny na ty příjmy, které plynou do 

municipálních rozpočtů a ostatní, které plynou do státního rozpočtu. Státní rozpočet je 

důležitým fiskálním nástrojem vlády. Je to centralizovaný peněžní fond, prostřednictvím 

kterého jsou přerozdělovány získané příjmy na celé území státu. Státní rozpočet zároveň 

představuje závazný finanční plán, jehož návrh vláda předkládá ke schválení Poslanecké 

sněmovně formou zákona o státním rozpočtu. Za průběžné hodnocení plnění státního 

rozpočtu zodpovídá ministerstvo financí, které po skončení rozpočtového období sestavuje 

bilance skutečného plnění státního rozpočtu a zdůvodňuje odchylky v jeho plnění. Vláda poté 

předkládá Poslanecké sněmovně ke schválení návrh státního závěrečného účtu s návrhem        
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k vyrovnání schodku, případně využití přebytku.74 Saldo státního rozpočtu je ostře sledovanou 

makroekonomickou veličinou vypovídající o rozpočtové ukázněnosti a stavu veřejných 

financí. 

 

5.2 Podíl majetkových daní na daňových příjmech 

     Vývoj majetkových daní patří k nejnižším v rámci daňové soustavy ČR. V roce 2010 

činily celkové daňové příjmy 548.432 mil. Kč, majetkové daně se přitom na této částce 

podílely pouze 26.625 mil. Kč. V rámci evropských zemí je tak nízký podíl majetkových daní 

na celkových daňových příjmech spíše výjimečný. V českém daňovém systému jsou proto 

více zatíženy ostatní zdroje, kterými jsou daně z příjmů, nepřímé daně, platby sociálního 

zabezpečení a cla. 

Tabulka č. 4  Přehled vývoje inkasa daní v ČR v letech 2004 – 2010 (v mil. Kč) 

Daň 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Daň z přidané hodnoty  184 320 208 413 217 784 236 385 255 190 253 612 269 547 

Daň z příjmů 

právnických osob 
106 526 137 432 128 865 155 674 173 590 110 543 114 746 

Daň z příjmů vybraná 

srážkou - §36 
12 098 11 242 14 003 15 700 19 299 19 189 19 298 

Daň silniční 5 509 5 191 5 428 5 915 6 002 4 795 5 100 

Daň dědická 100 103 124 109 115 88 87 

Daň darovací 818 510 604 692 345 162 138 

Daň z převodu 

nemovitostí 
9 461 7 494 7 788 9 774 9 950 7 809 7 453 

Ostatní příjmy,odvody, 

pokuty a poplatky 
5 099 5 252 4 977 4 250 4 281 3 784 3 487 

DPFO - podnikatelů 24 040 26 583 17 854 17 003 17 749 5 565 7 987 

DPFO – ze závislé 

činnosti 
102 627 110 662 111 633 126 388 115 180 111 042 111 842 

Daň z nemovitosti 4 948 4 987 5 017 5 123 5 192 6 361 8 747 

Celkem 455 547 517 870 514 079 577 014 606 896 522 950 548 432 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR 
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5.2.1 Vyhodnocení inkasa daní v ČR 

     V tabulce č. 4 jsou uvedeny daně vybírané finančními úřady. Spotřební daně vybírané 

celními úřady zde uvedeny nejsou. 

      Z daně dědické a darovací byl ve sledovaných letech 2004 – 2010 skutečně nejnižší přínos 

do státního rozpočtu, jak ukazují údaje v tabulce č. 4. Inkaso z dědické daně dosahovalo         

v období 2004 – 2010 objem pouhých 0,01 % z uvedených daní. Daň darovací měla z pohledu 

inkasa sestupnou tendenci a to z 0,18 % v roce 2004 na 0,02 % v roce 2010. Výše příjmů       

z daní z nemovitostí se pohybuje střídavě mezi 1,50 % a 2,09 %. Inkaso daně z nemovitostí 

jako jediné má vzestupnou tendenci, v roce 2010 činí téměř dvojnásobek roku 2004, kdy se 

její příjem podílel na celkových daních 1,08 %. Ke snížení výtěžku z dědické daně výrazně 

došlo až v roce 2009, kdy klesl pod 100 milionů Kč. Od roku 2008 je ze zákona osvobozena 

II. skupina poplatníků. Pokles inkasa nenastal ihned v roce 2008, ale až v roce následujícím. 

Toto je způsobeno rozpracovaností spisů a časovým posunem od události zakládající daňovou 

povinnost přes průběh dědického řízení u notáře až po vyměření a uhrazení daně. 

Předpokládané snížení z daně dědické bylo potvrzeno. Rovněž bylo od roku 2008 

zaznamenáno výrazné snížení inkasa z daně darovací a to každoročně až na poloviční úroveň 

roku předchozího, toto snížení je způsobeno osvobozením I. a II. skupiny poplatníků. Daň       

z převodu nemovitostí přináší do státního rozpočtu podstatně vyšší výnosy než daň dědická     

a darovací, z celkového inkasa však zastoupením 1,35 % - 2,07 % patří také k méně 

přínosným. 

Graf č. 1 Vývoj inkasa majetkových daní v letech 2004 – 2010 (v mil. Kč) 

 

Zdroj:tabulka č. 4      
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 Z grafu je patrný výrazný nepoměr mezi příjmy z jednotlivých majetkových daní, kdy daň     

z převodu nemovitostí a daň z nemovitostí zcela jasně převyšují inkaso z daně dědické              

a darovací. K výraznějšímu výkyvu ve výši daňového inkasa došlo u transferových daní         

v letech 2004 a 2005, kdy důvodem byla novelizace zákona o dani dědické, darovací              

a z převodu nemovitostí, která způsobila snížení daňového inkasa změnou sazby u daně          

z převodu nemovitostí z 5 % na 3 %. V letech 2007 – 2008 došlo ke zvýšení příjmů z této 

daně, což lze přičíst nárůstu obchodů na trhu s nemovitostmi, které následně v období 

hospodářské krize opět poklesly. 

      Rozborem vývoje inkasa daní vybíraných finančními úřady v ČR v letech 2004 – 2010 byl 

potvrzen malý přínos majetkových daní do státního rozpočtu. Pomineme-li přínos z daně        

z nemovitostí do obecních rozpočtů, prokázalo se tvrzení, uváděné v teoretické části               

o zmírňování daňového zatížení poplatníků daní dědickou, darovací a z převodu nemovitostí. 

Je tedy otázkou, zda v horizontu několika let nedojde ke zrušení těchto transferových daní       

a pouze daň z převodu nemovitostí, která je výnosnější než daň dědická a darovací, by se 

zachovala v upravené podobě jako součást daně z příjmů. 
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5.3 Plánovaná reforma majetkových daní v ČR 

     Pro rok 2013 vláda chystá nové reformy v oblasti majetkových daní, které by měly 

výrazně proměnit parametry daně darovací a dědické. Ministerstvo financí nejprve plánuje 

pro rok 2013 sjednotit sazbu daně darovací na 20 % a u daně dědické na 10 %, aby v druhé 

fázi daňové reformy, navázané na chystaný nový občanský zákoník, tyto daně zrušilo             

a začlenilo pod daň z příjmů. Pozitivní změnou je, že se má zvýšit limit pro osvobození daně z 

movitého majetku z dnešních 20 tisíc Kč na 50 tisíc Kč, zůstat má také osvobození I. a II. 

skupiny. V praxi to bude znamenat, že u movitého majetku do výše 50 tisíc Kč poplatník 

ušetří, pokud ale bude cena daru nebo dědictví vyšší, potom si na dani připlatí téměř 

dvojnásobně, což znázorňuje tabulka č. 5. 

Tabulka č. 5 Výše daně darovací u movitého majetku před a po reformě 

Cena daru Výše daně darovací nyní Výše daně darovací 2013 
   20 000 Kč          0 Kč          0 Kč 

   35 000 Kč   1 050 Kč          0 Kč 

    50 000 Kč   2 100 Kč           0 Kč 

  100 000 Kč   5 600 Kč 10 000 Kč 

   250 000 Kč 16 100 Kč 40 000 Kč 

   500 000 Kč 33 600 Kč 90 000 Kč 

   750 000 Kč 51 100 Kč                 140 000 Kč 

1 000 000 Kč 68 600 Kč                 190 000 Kč 

2 500 000 Kč 218 600 Kč                 490 000 Kč 

5 000 000 Kč 517 600 Kč                 990 000 Kč 

       Zdroj: http://www.mesec.cz/clanky/danova-reforma-za-dary-a-dedictvi-zaplatite-vic/ 

      Vyčíslit výši daně dědické a darovací po dotažení reformy a začlenění těchto daní pod daň 

z příjmů zatím ještě nelze. Stejně tak je v současnosti nejisté, jestli zůstane zachována hranice 

pro osvobození od daně z movitého majetku.75 

 

5.4 Majetkové daně vybraných států EU 

     Majetkové daně a jejich výše se v Evropské unii liší nejvíce ze všech daní. V některých 

zemích převládá názor, že majetkové daně nemají být téměř žádné, protože dochází v podstatě 

u tohoto majetku již ke druhému zdanění. Jinde je zase vyzdvihována solidární funkce 

majetkových daní ve společnosti. 
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     Nejčastější majetkové daně v Evropské unii jsou, podobně jako v České republice – daň      

z pozemku, daň ze stavby, daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí a daň           

z bohatství. Každá země má jiný počet a strukturu majetkových daní. Všechny majetkové 

daně nemají z hlediska celkového daňového výnosu vliv jako DPH či daně z příjmů.              

U majetkových daní však dochází již k druhému zdanění u příjmu nebo majetku – např. 

majetek, který je předmětem dědictví, byl získán z příjmů zesnulého, ze kterého již za svého 

života zaplatil daň z příjmu a stejný princip je u ostatních majetkových daní.  

    V Evropské unii má nejnižší majetkové daně Slovensko. Reformou z roku 2004 byla 

zrušena daň dědická a darovací a v roce 2005 byla zrušena i daň z převodu nemovitostí. Navíc 

výše daně z nemovitosti je na evropské poměry velmi nízká.  

     U daně z převodu nemovitostí je v mnoha zemích sazba daně odlišná v jednotlivých 

regionech a záleží na místní samosprávě, jak vysoká sazba daně je. Například v Německu činí 

daň z převodu nemovitostí 3,5 %, v Rakousku 3,5 % (v některých případech 2 %),                  

v Nizozemsku 6 %, ve Španělsku 3 %, na Kypru od 3 % do 8 %, ve Velké Británii 1 % až      

4 %. 

     Daně dědická a darovací jsou ve většině zemí definovány v jednom zákoně a sazba 

dědické i darovací daně je ve většině zemí stejná. Pro účely dědické a darovací daně bývají 

občané téměř ve všech evropských zemích přiřazení do některé skupiny – sazba daně se 

potom výrazně liší dle výše majetku a příbuzenského vztahu. Velmi vysoká je daň dědická      

a darovací v Nizozemsku (horní sazba daně činí 63 %!), Rakousku (60 %), v Německu (50 %) 

a ve Finsku (48 %). Porovnání sazby majetkových daní – viz. příloha č. 1. Nejvíce 

problematickou daní ze všech majetkových daní je daň z bohatství. Jedná se o daň uvalenou 

na movitý i nemovitý majetek fyzických osob (někdy i právnických osob), jehož hodnota 

přesahuje určitou částku. Ve svém důsledku vede velmi bohaté lidi ke stěhování do zemí         

s nižším daňovým zatížením. Počet zemí, kde je tato daň aplikována, postupně klesá.                

V současné době je tato daň u fyzických osob pořád zavedena ve Francii, Španělsku                

a Finsku.76 
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6. Závěr 

     Majetkové daně tvoří v současnosti jen doplňkový zdroj příjmů veřejných rozpočtů. Při 

posuzování přínosu těchto daní do státního rozpočtu je vhodné tyto daně posuzovat odděleně. 

Daň z nemovitostí tvoří podstatnou část obecních rozpočtů, pozitivní je u ní to, že daňový 

únik je zde téměř nemožný, protože pozemek i stavba existuje, lze je fyzicky kontrolovat        

a zároveň si ověřit jejich existenci i na příslušném listu vlastnictví v katastru nemovitostí. 

Problémem u této typicky majetkové daně může být to, že nezohledňuje hodnotu nemovitostí, 

jako je tomu například v některých případech u daně z pozemků. V roce 1997 byl předložen 

věcný záměr nového zákona založeného na hodnotě nemovitosti. Návrh zákona, který 

svěřoval do pravomoci obcí určit hodnotu nemovitostí, výši sazby daně v rámci zákonem 

určeného rozpětí sazeb včetně spolurozhodování o výši výnosu daně, byl v roce 1999 

zamítnut vládou.  Stejně tak další předložený návrh, vycházející z předpokladů přechodu na 

hodnotový princip a stanovení základu daně z nemovitostí dle hodnoty blížící se ceně obvyklé 

spolu s výrazným posílením pravomocí obcí, neprošel v roce 2000 a i návrh zákona, který 

vycházel z přechodu na hodnotový základ u daně z pozemků při zachování zdanění staveb dle 

stávající právní úpravy a pravomoci obcí rozhodovat o hodnotě pozemků a o výši sazby daně 

dle konkrétních podmínek v místě, byl pozastaven po vnitřním připomínkovém řízení v roce 

2003.  Do roku 2008 měla tato daň jednotnou sazbu 5%, poté došlo k jejímu snížení na 3 %. 

Diskuse, konající se ohledně zrušení daně z nemovitostí, vedou nutně k zamyšlení a zvážení 

všech pro a proti. Pokud by došlo ke zrušení této daně, potom nutně musí nastoupit nový 

zdroj, z něhož bude výpadek tohoto příjmu naplněn.  

     Druhá skupina daní je charakteristická rozšiřováním osob od daně osvobozených, případně 

snižováním daňové sazby. Jedná se o celou skupinu daní transferových. Zde dochází,               

v případě daně dědické a darovací, k rozšiřování osob od daně osvobozených. Především        

v případě daně dědické, pokud se uváží, kdo je nejčastěji dědicem, je od daně osvobozen 

téměř veškerý přechod majetku v důsledku smrti zůstavitele. Od roku 2008, kdy došlo             

k osvobození celé druhé skupiny, je znatelný rapidní pokles výnosu této daně.  

     Transferové daně jsou upraveny v rámci jedné zákonné normy díky své vzájemné 

provázanosti. Doplňují v daňové soustavě přímé daně tak, aby pokryly celou šíři příjmů, 

včetně nahodilých. Zrušením některé z daní bez ošetření vazeb na ostatní by vznikl prostor 

pro daňové úniky. Například při zrušení daně darovací se otvírá prostor pro zastírání prodeje 



 
 

darováním. To je možné, v rámci I. a II. skupiny, provést již dnes. Proto nelze tyto daně zrušit 

zcela, jak bylo provedeno například na Slovensku, ale je třeba je nahradit formou, která by 

umožnila efektivnější správu daně. Zde se teprve ukáže, zda chystaná reforma pro rok 2013 

bude v rámci majetkových daní pro všechny strany příznivější, či zda jen více zasáhne kapsu 

daňových poplatníků. 
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     8. Seznam zkratek  

1. ZSDP – zákon o správě daní a poplatků 

2. ZDDDPN – zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti 

3. ZDZN – zákon o dani z nemovitosti 
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10. Přílohy 

 

Příloha č.1  Sazby majetkových daní v zemích EU 

Země Nejniţší sazba daně v % Nejvyšší sazba daně v % 

Belgie 3 30 

Bulharsko 0 5 

Česko 0 40 

Dánsko 25 25 

Finsko 0 48 

Francie 5 40 

Chorvatsko  5 5 

Irsko  20 20 

Island 5 5 

Itálie 4 8 

Kypr 4 8 

Lichtenštejnsko 0,5 27 

Litva 5 10 

Lucembursko 1,8 14,4 

Maďarsko  2,5 21 

Malta 5 5 

Monako 0 16 

Německo 7 50 

Nizozemí 5 63 

Norsko  0 20 

Polsko 3 20 

Rakousko 2 60 

Rumunsko 0,5 3 

Řecko 0 40 

Slovinsko 0 39 

Španělsko 7,65 34 

Švýcarsko 1 2,5 

 

Zdroj: European Commission, Taxation and Customs Union; The World Wide Tax and Tax Source Network 

2008  


