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1. Úvod 

Daň z nemovitostí jespolečně s daní silniční, daní z převodu nemovitostí, daní 

dědickou a daní darovací součástí majetkových daní, které se řadí k prvním daním, jenţ byly 

vybírány jiţ u samostatného vzniku státu. V současné době daně z nemovitostí nemají příliš 

velký význam, jelikoţ jejich výnos oproti ostatním daním je minimální. Naopak plusovou 

stránkou těchto daní je to, ţe se řadí k nejstabilnějším příjmům do rozpočtu územních 

samosprávních jednotek a daňový únik u těchto daní je nepatrný.  

Pro daň z nemovitostí je typické to, ţe ji musí odvádět kaţdý občan České republiky, 

který vlastní nějakou nemovitost, ať uţ pro osobní uţívání či k podnikatelské činnosti. Tato 

daň zkracuje rozpočet jednotlivcům bez ohledu na to, zda mají zdanitelný příjem. Někteří 

poplatníci jsou odpůrci daně z nemovitostí a to proto, ţe zakoupená nemovitost je placena  

jiţ ze zdaněných příjmů a musí být tedy ještě jednou zdaněna daní z nemovitostí. Pokud  

si občan za ušetřené peníze nekoupí nemovitost, ale auto, tak ţádnou další daň platit nemusí. 

V některých evropských státech se rozhodli kvůli tomuto dvojímu zdanění daň z nemovitostí 

zrušit. 

Cílem diplomové práce je charakterizovat daňový systému ČR, analyzovat současnou 

daň z nemovitostí, porovnat ji se sousedními státy (Rakousko, Německo, Polsko a Slovensko) 

a navrhnout případné změny týkajíc se této daně. 

Na úvod práce je stručná charakteristika pojmu „daň“, její funkce a klasifikace daní 

podle různých hledisek. Nalezneme zde i stručný popis jednotlivých konstrukčních prvků 

daně, ekonomické podstaty a daňových zásad. Druhá polovina je zaměřena na daňovou 

soustavu České republiky, ale taky je zde seznámení ostatními daňovými a nedaňovými 

příjmy do státního rozpočtu. 

Diplomová práce je především zaměřena na analýzu daně z nemovitostí. Zahrnuje 

informace o historii a právních předpisech, které upravují daň z nemovitostí. Tato daň  

se podle zákona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí rozděluje na daň pozemků a daň ze 

staveb. Jednotlivé daně jsou odděleně popisovány. Najdeme zde charakteristiku subjektu 

daně, osvobození od daně,základu daně a sazby daně.  

Závěrečná část práce obsahuje srovnání daně z nemovitostí se státy Evropské unie. 

Charakterizuje základní informace o dani z nemovitostí v Polsku, Rakousku a v Německu. 

Do roku 1993 tvořily Česká republika a Slovenská republika jeden stát se společnou daňovou 
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soustavou. Po rozpadu Československa se jednotlivé soustavy daně odlišují.Podrobnější 

zkoumání zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnychdaniach a miestnem poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, jeho rozdíly s českou úpravou daně z nemovitostí a návrh 

na případné změny v této oblasti je uvedeno v závěru této práce. 
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2. Daňový systém 

Soustava daní zahrnuje všechny daně, které jsou vybírány na území daného státu. 

Daňová soustava je upravena náleţitými zákony státu. Pro jednotlivé země se liší daňový 

systém, a to především kvůli rozdílnému historickému vývoji i sociálnímu vývoji  

a politickému systému dané země. Daňová soustava je převáţně zaloţena na fiskální politice 

státu. 

2. 1. Daň 

Nejdůleţitějším pojmem celé práce je daň. Daně jsou uţ známy od počátku lidstva, 

jelikoţ se objevovaly jiţ při vzniku státu.  Definici daně nenalezneme ve správě daní a ani 

v dalších zákonech co se daní týkají. V odborných literaturách je daň definována podle 

finanční teorie jako povinná, nenávratná, neekvivalentní, neúčelná platba do veřejného 

rozpočtu. 

Povinná na základě stanovené zákonem. Daň odlišujeme od příspěvku, neboť 

tenmůţeme poskytovat dobrovolně. 

Nenávratná, jelikoţ jejím zaplacením, nevzniká stanoveným subjektům nárok  

na protiplnění ze strany státu. Daň je rozdílná od půjčky, kdy se dané finanční prostředky 

vrací nazpět.  

Neekvivalentní je dána tím, ţe subjektu se nevrátí stejná hodnota, kterou vloţil  

ve formě daní do státního rozpočtu. Poplatník získá protihodnotu z výdajů veřejných rozpočtů 

nebo spotřebovává v podobě veřejných statků. Tedy neplatí, ţe ten kdo má vyšší daně i více 

čerpá, je tomu spíše naopak. 

Neúčelná, jelikoţ nikomu není známo, k jakému účelu zaplacená daň poslouţí. 

Většina daní jsou příjmem do státního rozpočtu, ze kterého se financují veškeré veřejné 

výdaje. Není tedy jasné z kterého výnosu daně, jsou potřeby financovány. Některé daně úplně 

neúčelné nejsou, je tomu tak u daně silniční, jejíţ výnos náleţí Státnímu fondu dopravní 

infrastruktury ČR. 

Pravidelně se opakující, toto neplatí u všech daní. Výjimkou je třeba daň darovací 

nebo dědická, které je poplatník povinen hradit, aţ při vzniku nějaké ţivotní situace, např. 

s děděním nebo darováním.  Další daní, která jenepravidelná je daň z převodu nemovitostí, 

která se hradí aţ při převodu nemovitostí. 
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Plynoucí do veřejného rozpočtu, ze kterého se hradí veškeré výdaje související 

s rozpočtem státu, obce, kraje nebo státního fondu. Jako členy Evropské unie, musíme část 

vybraných daní vkládat do rozpočtu Evropské unie. 

2. 2. Funkce daní 

Jelikoţ jsou daně jedním z nástrojů hospodářské politiky státu, vyţaduje se od nich, 

aby plnily více funkcí, neţ jen naplňování příjmové stránky veřejných rozpočtů. Konkrétní 

funkce daní jsou odvozeny od funkcí veřejných financí. 

Fiskálnífunkce 

Bývá označována za primární funkci. Vyjadřuje schopnost daně naplnit veřejný 

rozpočet, aby byly uspokojeny veřejné výdaje. V dnešní době se jiţ objevuje daň, která neplní 

funkci fiskální. Jde o daň ekologickou. „Podstata této daně spočívá v tom, ţe poplatníkem 

daně bývá poškozovatel ţivotního prostředí, který platí zvláštní daň za stupeň poškozeného 

prostředí (čím více škodí, tím víc platí). Bude-li se poplatník snaţit různými opatřeními 

poškozovat prostředí méně, bude i méně platit. Extrémem pak můţe být situace,  

kdy poplatník přestane škodit a také přestane platit ekologickou daň, čímţ se výnos daně 

nebude realizovat.“
1
 

Alokační funkce 

Tato funkce je důsledkem toho, ţe veřejný sektor není stále stabilní, ale působí zde 

selhání trhu, tedy trţních mechanismů. Selhání je v důsledku kolektivních statků, externalit, 

monopolů, asymetrických informací a nekomplexních trhů. Alokační funkce má ještě jeden 

důvod, a to řešení získávání financí na vládní výdaje a později jejich rozdělení mezi veřejnou 

 a soukromou spotřebou. Danému subjektu je lhostejné, zda obdrţí od státu dotaci nebo 

příspěvek, či můţe uplatnit nezdanitelnou část základu daně nebo slevu na dani. Alokační 

funkce můţe mít i negativní efekt, neboť znevýhodňuje výrobu nebo spotřebu specifických 

produktů nebo sluţeb, např. spotřební daň vybírána s alkoholických nápojů a cigaret. 

Redistribuční funkce 

Je východiskem toho, ţe rozdělování důchodů ve společnosti není spravedlivé, 

a to v důsledku působení trţních mechanismů na trh. Zde jsou daně vyuţity k odstranění 

rozdílů důchodů mezi jednotlivými sociálními skupinami. Působí to tak, ţe stát vybírá vyšší 

                                                             
1 STEJSKAL, Jan. Daňová teorie a politika. 2008. 
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daně od bohatších občanů a pomocí transferů zvyšuje příjmy chudším. Redistribuční funkce 

tedy znamená přerozdělovat důchody od bohatších k chudým, tedy kdo má více, platí vyšší 

daně a naopak. 

Stimulační funkce  

Patří mezi méně důleţité funkce daní. Subjekty vnímají své daně jako jejich 

ekonomickou újmu na důchodu a proto se snaţí svou daňovou povinnost sníţit.Příkladem 

můţe být daň z nemovitostí, kdy vlastníkovi se nevyplatí nemovitost vlastnit, jestliţe  

ji nevyuţívá nebo mu nepřináší ţádný ekonomický prospěch. Stát na to reaguje poskytnutím 

různých forem daňových úlev (např. daňové prázdniny) nebo v opačném případě zvyšuje 

daňové zatíţení, jelikoţ se subjekty chovají nezodpovědně.  Negativním příkladem můţe být 

daň z cigaret nebo alkoholických nápojů, zde je vysoké zdanění produktů, neboť stát chce 

usměrňovat jejich spotřebu, která poškozuje zdraví spotřebitelů. 

Stabilizační funkce  

Můţeme zařadit jako nástroj hospodářské politiky státu. Prostřednictvím stabilizační 

funkce mohou daně přispívat ke zmírnění cyklických výkyvů v ekonomice.  V období 

konjunktury, kdy důchody i spotřeba rychle rostou, daně odčerpávají do veřejných rozpočtů 

vyšší díl, a tím pomáhají předcházet přehřátí ekonomiky a zároveň vytvářet rezervu pro „horší 

časy“. V období stagnace pak daně tím, ţe relativně menší krajíc soustřeďují do veřejných 

rozpočtů, pomáhají naopak ekonomiku nastartovat.
2
 

2.3. Konstrukční prvky daně 

Daňově právní vztah má tyto základní konstrukční prvky, které rozhodují o tom, 

v jaké míře na jednotlivé subjekty budou daně dopadat. 

Daňový subjekt 

Můţe jim být jak fyzická, tak i právnická osoba. Tato osoba je podle zákona povinná 

platit, nebo odvádět daň pod svou majetkovou odpovědností. Daňový subjekt má tedy dvě 

formy: poplatník a plátce daně. Daňovým poplatníkem je osoba, jejíţ příjmy, majetek nebo 

činnosti jsou dani podrobeny. Je tedy povinna daň vypočítat, vybrat nebo srazit 

 a ve stanovené lhůtě odvést správci daně. Plátce daně má povinnost odvádět daň  

do veřejných rozpočtů, aniţ by došlo ke sníţení jeho disponibilních zdrojů.  

                                                             
2
STEJSKAL, Jan. Daňová teorie a politika. 2008. 
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Základ daně 

Rozumíme tím konkrétní předmět, ze kterého se daná daň vyměřuje. Předmět zdanění 

můţeme rozčlenitpodle objektu zdanění: na daň z hlavy, majetkové daně, daně ze spotřeby 

 a daně z příjmů. Základ daně musí být podle zákona vyjádřen v měřitelných hodnotách. 

Jednotkou základu daně můţe být hmotnost, mnoţství, peněţní jednotka atd.
3
 

Osvobození od daně 

Je část z předmětu daně, která nepodléhá výběru daně. Daňový subjekt ji tedy  

do základu daně nezahrnuje. Osvobození od daně můţe být úplné nebo částečné. 

Zdaňovací období 

Je pravidelný časový interval, za který nebo na který se základ daně stanoví. 

Základním zdaňovacím obdobím je rok, nejčastěji u přímých daní. U spotřebních daní  

se vyskytuje i kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí.
4
 

Sazba daně 

Pomocí sazby se určuje ze základu daně, který je sníţený o odpočty, výše daňové 

povinnosti. Daňové sazby mají různou formu: jednotná sazba, diferencovaná sazba, pevná 

sazba a relativní sazba, která můţe být lineární nebo progresivní. 

Sleva na dani 

Daná sleva se odčítá přímo od vypočtené daně, tedy sniţuje daňovou povinnost. 

Musíme rozlišovat sníţení od odpočtu, coţ sniţuje základ daně. Slevy na dani můţeme 

 mít: absolutní, relativní, standardní a nestandardní. 

2. 4. Rozdělení daní 

Daně můţeme třídit podle různých kriterií a pohledů. Příčiny pro klasifikaci daní můţe 

být určení významu daní, hodnocení nebo dopad daní a mnohé jiné. 

 

 

                                                             
3
VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. 2012. 

4
STEJSKAL, Jan. Daňová teorie a politika. 2008. 
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Jedním z nejznámějších a nejvíce uváděnýmje rozdělení danípodle dopadu na důchod 

poplatníka: 

 daně přímé –se vyznačují tím, ţe daňový subjekt zdaní svůj příjem nebo majetek  

a danou daňovou povinnost odvede příslušnému správci dani. U přímých daní tedy 

poplatník i plátce daně je pouze jedna osoba, 

 daně nepřímé–jsou vybírané pomocí cen zboţí, sluţeb, převodů a pronájmů. Daň 

přizná a odvede plátce této daně, tedy prodávající, který daň vybírá prostřednictví 

ceny od poplatníka, kupujícího. Poplatník a plátce není jeden daňový subjekt. Nepřímé 

daně neberou ohled na majetkovou a důchodovou situaci poplatníka. Jsou rovnou daní, 

teda pro všechny poplatníky platí stejná sazba daně. 

Třídění podle subjektu, kdy daňovým subjektem můţe být: 

fyzická osoba  odváděné fyzickou osobou, např. daň z příjmů fyzických osob, 

korporace 
 odváděné právnickou osobou, daň z příjmů právnických osob, 

domácnost 

 neboli plný spliting. To znamená, ţe hlava rodiny odvádí daň  

za celou domácnost jako jeden celek nebo můţou jednotliví 

příslušníci domácnosti odvádět část daně za domácnost, 

manţelé 

 částečný spliting. Příjmy obou manţelů se zprůměrují  

na jeden příjem a u kaţdého z manţelů se pak vypočtený základ 

daně zdaní jemu příslušnou sazbou. 

 

Podle vztahu k poplatníkovi a jeho platební schopnosti lze daně rozdělit na: 

 daně osobní – jsou přímo adresné na kaţdého jednotlivého poplatníka a zohledňují 

jeho platební schopnost. Patří sem např. daně důchodové, 

 daně in rem – název odvozen z latinského slova ,,na věc“. Tyto daně jsou placené bez 

ohledu na platební schopnost poplatníka. Mezi tyto daně se řadí spotřební, z přidané 

hodnoty, výnosové, majetkové. 
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Podle objektu zdanění je moţné daně rozdělit na: 

daně důchodové 

 daně placené z příjmů fyzických osob (mzda, plat, 

renta, úrok) a právnických osob. Tedy daň z příjmů 

fyzických osob a daň z příjmů právnických osob, 

majetkové daně 

 předmětem majetkových daní je vlastnictví, nájem, 

nabytí nebo uţívání movitého i nemovitého majetku, 

subjektové daně 

 neboli daň z hlavy. Daň je rozdělena na pevnou 

částku, která připadá na jednotlivce, 

obratové daně 

 můţeme mít kaskádovité obratové daně, pro které  

je předmětem zdanění hrubý obrat u kaţdého výrobce. 

Dále můţou být obratové daně z přidané hodnoty, 

které jsou uvalené na čistý obrat nebo na obrat 

 u posledního zpracovatele.
5
 

 

Pro sledování, jak se mění daňové zatíţení s růstem důchodu, nám pomůţe rozdělení daní 

podle dopadu:
 

 proporcionální – s růstem důchodu poplatníka se míra jeho zdanění nemění, 

 progresivní –s růstem důchodu poplatníka míra zdanění roste, 

 degresivní – opakem progresivní, s růstem důchodu poplatníka míra zdanění klesá.
6
 

Třídění daní podle toho do jakého rozpočtu daňové příjmy plynou, rozdělení podle daňového 

určení:
 

 nadstátní – daně, které plynou do rozpočtu EU, např. dovozní cla, 

 státní – daně placené do státního rozpočtu a do Státního fondu dopravní infrastruktury, 

 vyšších územních samosprávních celků – jedná se o daně, které se odvádí do rozpočtů 

krajů, 

 obecní (municipální) – příjmy obcí, nejčastěji je to daň z nemovitostí v ČR.
7
 

                                                             
5
KOLEKTIV AUTORŮ. Finanční právo a finanční správa, Berní právo. 2008. 

6
KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 2010. 

7 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 2010. 
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Daně mají vliv také na ekonomické chování daňových subjektu. Podle tohoto dopadu na 

tržní mechanismus se rozdělují na: 

 distorzní – tyto daně vyvolávají rušivé, zkreslující účinky na chování daňového 

subjektu. Vzbuzují důchodový a substituční efekt. Tyto účinky vedou k přesunu 

bydliště nebo sídla do zemí s niţším zdaněním, 

 nedistorzní – můţe jimi být pouze daň z hlavy, ostatní daně jsou distorzní. 

Dělení daní podle jejich způsobu úhrady: 

 na základě daňového přiznání – poplatník si sám vypočte daňovou povinnost, 

 je odpovědný za správnost výše daně a také si sám daň zaplatí, 

 vybírané sráţkou – se pouţívají v případu, kdy poplatník není shodný s plátcem daně. 

Např. zaměstnavatel odvádí daň za své zaměstnance. 

Růst mezinárodního obchodu v poválečných letech vedl k vytvoření modelu OECD 

(organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj), který slouţí k zamezení dvojímu zdanění 

smluvních států. Tento model obsahuje zdanění příjmů a majetku. Smlouva OECD zaručuje, 

ţe daný příjem bude zdaněn pouze jedenkrát. Hlavním důvodem rozdělení daní dle OECD  

je z hlediska statistického. Podle modelu OECD klasifikujeme do šesti hlavních skupin  

a dalších podskupin: 

1000 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů 

 1100 daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů od jedinců 

 1200 daně z příjmů, zisků a kapitálových výnosů od společnosti 

2000 Příspěvky na sociální zabezpečení 

 2100 zaměstnanci 

 2200 zaměstnavatelé 

 2300 samostatně výdělečná osoba nebo nezaměstnaná osoba 

3000 Daně z mezd a pracovních sil 

4000 Daně majetkové 

 4100 pravidelné daně z nemovitého majetku 

 4200 pravidelné daně z čistého jmění 

 4300 daně z pozůstalosti, dědické a darovací 

 4400 daně z finančních a kapitálových transakcí 

 4500 ostatní nepravidelné daně z majetku 

5000 Daně ze zboží a služeb 

 5100 daně z výroby, prodejů, převodu, pronájmu a dodávek zboţí 

poskytování sluţeb  5200 daně z pouţívání nebo povolení pouţívání zboţí nebo 

vykonávání činnosti 6000 Ostatní daně 

 6100 placené výhradně podniky 

 6200 placené jinými subjekty 
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2. 5. Ekonomická podstata daně 

Jedná se státem nebo jiné veřejnoprávní korporace vybírané výsledky hospodářské 

činnosti jiných subjektů v peněţní formě. Platba daní nespočívá z trţních vztahů mezi státem 

a subjektem, ale má svůj původ v mocenské pozici daně. Objem placení daní záleţí na tom, 

jak široce budou vymezeny hranice veřejných potřeb. Rozsah placení záleţí na politickém 

aspektu, který je hodně proměnlivý, záleţí na tom, jak hodně politická moc chce zasahovat  

do společenského a hospodářského ţivota. Objevuje se zde přímá úměra mezi stupněm 

ingerencí a potřebou peněţních prostředků ve veřejných fondech. Je důleţité si uvědomit,  

ţe poplatník není pouze subjektem naplňující tyto fondy, ale také voličem. Jestliţe se bude 

domnívat, ţe uţitek ze zaplacených daní jej plně neuspokojuje, tak v dalších volbách bude 

volit tu politickou sílu, která preferuje menší vměšování státu do společenského ţivota.
8
 

2. 6. Daňové zásady 

Adam Smith definoval pro daňovou teorii daňové kanóny, které by daně měly 

splňovat. Formuloval čtyři principy: daňová spravedlnost (lidé by měli přispívat státu 

 na veřejné výdaje ve výši daném poměru na získaném důchodu), určitost zdanění (výše daně, 

způsob placení a doba splatnosti by měl poplatník znát), pohodlnost placení (daň by měla být 

vybírána tehdy a takovým způsobem, kdy to nejlépe vyhovuje poplatníkovi) a úspornost 

(neboli minimalizace nákladů na správu daní, poplatník by měl zaplatit minimální náklady, 

které nevstupují do státní pokladny).  

Ve spojitosti s daňovými kanóny od Adama Smitha vznikly v dnešní době daňové 

zásady dobrých daní. Mezi základní zásady daní patří: ekonomická efektivnost (daně  

by neměli dosahovat velké distorze v cenách a uţitku, neboť povedou poplatníka 

k nahrazování zdaněných činností k nezdaněným), zásada daňové spravedlnosti (předměty 

zdanění mají být stejným způsobem zdaňovány), správné působení na makroekonomické 

agregáty (daně by měly kladně působit na efektivní poptávku soukromého sektoru, tím  

ţe budou co nejméně brát ze spotřeby), právní perfektnost a politická průhlednost (berou 

důraz na svobodu jednotlivce a na informovanost pravidel a zákonů) a pozitivní vliv  

na ekonomické chování subjektů (daně by neměly potlačovat nabídku a pracovní sílu)9 

 

                                                             
8
KOLEKTIV AUTORŮ. Finanční právo a finanční správa, Berní právo. 2008. 

9
STEJSKAL, Jan.Daňová teorie a politika. 2008. 
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2. 7. Daňová soustava v České republice 

Česká daňová soustava je podobná soustavě ve vyspělých státech EU. Vytvořit 

optimální daňový systém je zcela nemoţné, protoţe stát se snaţí o co největší příjem z daní  

a poplatníci naopak chtějí odvádět co nejmenší podíl na daních ze svých důchodů. 

V roce 1992 proběhla daňová reforma, která současnou daňovou soustavu nahradila 

novou daňovou soustavou platnou od 1. 1. 1993. Tato nová soustava byla upravena zákonem 

č. 212/1992 Sb. V tomto zákoně byly uvedeny nově daně, jenţ byly zavedeny a aplikovány  

do nové daňové soustavy.
10

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10

KOLEKTIV AUTORŮ. Finanční právo a finanční správa, Berní právo. 2008. 
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2. 7. 1. Právní úprava 

K obecným právním předpisům upravující oblasti daní patří 

Tabulka 2.1. právní předpisy: 

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 

Zákon č. 634/2000 Sb., o správních poplatcích, 

Zákon č. 500/2000 Sb., správní řád, 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů, Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, 

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani darovací, dědické a z převodu nemovitostí, 

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, 

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, 

Zákon č. 235/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

Zdroj: vlastní zdroj 

2. 7. 2. Přímé daně - důchodové 

Jak jiţ bylo výše řečeno, jsou daně, které platí poplatník z vlastního důchodu. 

Předmětem zdanění je příjem nebo majetek poplatníka. Poplatník odvádí daň prostřednictvím 

písemného daňového přiznání příslušného finančnímu úřadu.  

Oproti nepřímým daním mají vyšší negativní účinky na nabídku práce (bude-li 

poplatníkovi část příjmu sníţena ve formě daní, bude méně ochoten pracovat a raději vyuţije 

volný čas) a úspory (zdanění úspor sníţí uţitek, který z nich plyne a poplatník třeba  

dá přednost spotřebě).
11

 

Jednou z nejvýznamnějších poloţek z příjmů do státního rozpočtu tvoří daně z příjmů 

neboli důchodové daně. V České republice máme dva druhy daní z příjmů a to z právních  

a z fyzických osob. 

Daň z příjmů fyzických osob. 

Fyzické osoby se pro účely daně z příjmů dělí do dvou skupin. Daňovým rezidentem 

je podle zákona ZDP poplatník, jenţ má na území ČR trvalé bydliště nebo se zde obvykle 

zdrţuje (alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce). Jeho daňová povinnost se vztahuje 

jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí se zdrojů 

v zahraničí. Druhá skupina se označuje jako tzv. daňový nerezidenti. Označují se tak 

poplatníci, jenţ nemají trvalé bydliště na území České republiky a nebo se zde nezdrţují. Tito 

                                                             
11

VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. 2012. 
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poplatníci odvádí daň pouze z příjmů dosaţených na území České republiky.Mezi daňové 

nerezidenty označujeme i osoby, jenţ se zdrţují na území České republiky za účelem studia 

nebo léčení. 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou: 

 příjmy ze závislé činnosti a funkční poţitky podle §6 ZDP, 

 příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti podle §7 ZDP, 

 příjmy z kapitálového majetku podle §8 ZDP, 

 příjmy z pronájmu podle §9 ZDP, 

 ostatní příjmy podle §10 ZDP.
12

 

Podle ZDP nejsou předmět daně: 

 příjmy získané zděděním, vydáním nebo darováním nemovitosti, movité věci nebo 

majetkového práva, 

 úvěry a půjčky, 

 příjmy z rozšíření nebo z úţení společného jmění manţelů, 

 příjem ze zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva, 

 a další. 

K zjištění daňové povinnosti, je zapotřebí zjistit výši základu daně. Sečteme všechny dílčí 

základy daně podle §7 aţ §10 ZDP, pokud je součet kladný, připočteme k němu dílčí základ 

daně podle §6 ZDP. Tímto získáme celkový základ daně. Takhle vypočtený základ daně 

upravujeme o poloţky sniţující základ daně – odčitatelné poloţky a nezdanitelné částky 

základu daně. Takhle upravený základ daně zaokrouhlujeme na celá sta Kč dolů. 

Zaokrouhlený základ daně se zdaní sazbou ve výši 15%.  Od výše daně se odečtou slevy  

na dani. Pokud po odečtení je výsledná hodnota minusová, pracujeme s ní jako by byla 

nulová. Nyní si můţe poplatník odečíst nárok na daňové zvýhodnění na vyţivované dítě ţijící 

s ním v domácnosti. Vyjde-li kladný výsledek, znamená, ţe máme daňovou povinnost a daň 

musíme odvést finančnímu úřadu, v opačném případě máme daňový přeplatek, který nám 

finanční úřad vrátí. Pokud naše celkové příjmy budou niţší jak 15000 Kč za rok, nevzniká 

nám povinnost daň platit. Neplatí to v případě, kdy byla z těchto příjmů vybírána daň nebo 

záloha na daň z příjmů.  

                                                             
12

§ 3 odst. 2 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
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Daň z příjmů právnických osob 

Poplatníkem podle ZDP jsou všechny právnické osoby, které nejsou fyzickými 

osobami. Dále to jsou organizační sloţky státu podle zvláštního právního předpisu. Poplatníci, 

kteří mají na území České republiky sídlo nebo místo vedení, tak jim vzniká povinnost 

odvádět daň z příjmů plynoucích jak ze zdrojů na území České republiky, tak i ze zahraničí. 

Poplatníci, kteří nemají sídlo nebo místo vedení na území České republiky, vzniká jim 

povinnost odvádět daň z příjmů plynoucích pouze ze zdrojů na území České republiky. 

Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým 

majetkem (příjmy). Základ daně je odvozený od účetního výsledku hospodaření, 

 tak ţe od sumy výnosů odečteme sumu nákladů. Výsledek hospodaření upravíme o daňově 

neuznatelné náklady a nezdaněné výnosy a vznikne nám základ daně. Takhle upravený základ 

zaokrouhlujeme na celé tisíce Kč dolů. Ze zaokrouhleného základu vypočteme 19% daň. 

2. 7. 3. Přímé daně - majetkové 

Majetkové daně se mohou řadit k nejstarším daním. Byli prvními přímými daněmi, 

které se v České republice platí. Nemají na příjmech do rozpočtů velký podíl, ale na rozdíl  

od daní z příjmů či spotřebních jsou stálé. Bývají někdy označovány jako doplňkový daňový 

příjem.  

Poplatníkovi vzniká povinnost platit tyto daně na základě vlastnického nebo 

uţivatelského vztahu k majetku nebo v případě změny vlastníka. Tyto daně se platí bez 

ohledu na příjmy poplatníka. Do majetkových daní řadíme daň silniční, daň z nemovitostí, 

daň dědickou, darovací a daň z převodu nemovitostí.
13

 

Daň silniční 

Výnos ze silniční daně plyne do Státního fondu dopravní infrastruktury, který  

se pouţívá na údrţbu, opravy, rekonstrukce a výstavbu silniční sítě. Poplatníkem můţe být 

fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem motorového vozidla registrovaném 

v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu. Nebo jimi můţe být zaměstnavatel, 

který vyplácí svému zaměstnanci cestovní náhrady za pouţití osobního automobilu.  

Předmětem daně podle zákona o dani silniční jsou motorová vozidla a jejich přípojná 

vozidla pouţívaná k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti a jsou registrována 

                                                             
13

VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. 2012. 
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nebo pouţívána na území České republiky. Bez ohledu na to, jestli jsou pouţívána 

k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun 

určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v ČR. Sazby daně jsou rozdílné podle druhu 

vozidla.
14

 

Daň z nemovitostí 

Daň z nemovitostí se rozkládá na dvě daně, a to daň z pozemků a daň ze staveb. Kaţdá 

z těchto daní se vypočte samostatně, daň z nemovitostí vznikne aţ součtem těchto dvou daní. 

Povinnost platit daň z nemovitostí vzniká poplatníkovi na základě vlastnického nebo 

uţivatelského vztahu k majetku. U této daně se nebere ohled na příjmy poplatníka. Podrobněji 

se touto daní budu zabývat v další kapitole. 

Daň dědická 

Předmětem daně dědické je bezúplatné nabytí majetku na základě dědictví. Majetkem 

se rozumí movitý a nemovitý majetek. Dědictví můţe být na základě závěti, ze zákona, nebo 

kombinace těchto dvou moţností. Poplatníkem je zde dědic, který nabyl majetek děděním. 

V případě, ţe dědictví připadne dvěma nebo více dědicům, má kaţdý dědic povinnost odvést 

daň odpovídající jeho dědickému podílu.  

Poplatníci daně dědické jsou rozděleny do tří skupin podle stupně příbuzenského 

vztahu mezi dědicem a zůstavitelem. V první skupině jsou příbuzní v řadě přímé a manţel 

nebo manţelka. Do druhé skupiny se řadí další příbuzní. Poplatníci bez příbuzenského vztahu 

se řadí do skupiny třetí. Pro poplatníky v první a druhé skupině platí osvobození veškerého 

zděděného majetku. U třetí skupiny se osvobození vztahuje na movité věci osobní spotřeby, 

na vklady na účtech v České republice, peněţní prostředky a cenné papíry, pokud majetek 

nebyl po dobu jednoho roku před nabytím součástí obchodního majetku.
15

 

Základem daně je cena majetku nabytého děděním sníţena o prokázané dluhy 

zůstavitele, o přiměřené náklady spojené s pohřbem a o odměnu notáře pověřeného soudem. 

Sazby daně jsou rozděleny podle skupin poplatníka a podle výše základu daně. Sazby daně 

jsou klouzavě progresivní. Vypočtená daň se sníţí ještě o polovinu, oproti dani darovací. 

Poplatník je povinen daň zaplatit a podat daňové přiznání nejpozději do 30 dnů ode dne, 

v němţ mu byl doručen platební výměr. 

                                                             
14

STEJSKAL, Jan. Daňová teorie a politika. 2008. 
15§11 odst. 1, 2, 3zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
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Daň darovací 

Veškeré bezúplatné nabytí movitého, nemovitého majetku, či jiného majetkového 

prospěchu je předmětem daně darovací. Poplatníkem této daně je obdarovaný, tedy nabyvatel 

majetku. Poplatníci jsou řazeny do skupin stejně jako u daně dědické. Osvobození se vztahuje 

taky na první a druhou skupinu. Základem daně je cena bezúplatně nabytého majetku sníţená 

o prokázané dluhy a cenou jiných povinností, které se váţou k předmětu daně. Sazba daně  

a lhůta pro podání daňového přiznání je stejná jako u daní dědické. 

Daň z převodu nemovitostí 

Úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti, vzájemná výměna nemovitostí 

a bezúplatné zřízení věcného břemena je předmětem daně z převodu nemovitostí. 

Poplatníkem daně se stává vlastník nemovitosti, který ji prodává, kupující je pouze ručitel,  

 a to v případě úplatného převodu nemovitostí. V případě získání nemovitostí vydrţením,  

při výkonu rozhodnutí, vyvlastnění, insolventního řízení nebo na základě práva  

při zajišťovacím převodu práva se poplatníkem daně stává nabyvatel nemovitosti.  

Základem daně je cena zjištěná podle zvláštního předpisu nebo sjednaná cena 

nemovitosti, pouţije se ta cena, která je vyšší. Sazba daně je pro všechny poplatníky stejná  

4 % ze základu daně. Daňové přiznání a povinnost zaplatit daň příslušnému správci daně  

je povinen nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci zápisu do katastru 

nemovitostí. 

2. 7. 4. Nepřímé daně 

Tyto daně jsou označovány jako nenápadné, neboť jsou ukryté v ceně zboţí nebo 

sluţeb. Kupující si při nákupu někdy ani neuvědomuje, ţe nějakou daň platí. Pro státní 

rozpočet jsou stabilním a dobře předvídatelným zdrojem příjmů.   

Daň z přidané hodnoty 

Jako největší sloţkou příjmů do státního rozpočtu můţeme zařadit daň z přidané hodnoty. 

Pro tuto daně je typické, ţe ji platí koneční spotřebitelé při nákupu zboţí a sluţeb. Předmětem 

daně podle zákona o dani z přidané hodnoty je 

 dodání zboţí, převod nemovitosti nebo přechod nemovitosti za úplatu osobou 

povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění 

v tuzemsku 
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 poskytnutí sluţby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování 

ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku 

 pořízení zboţí z jiného členského státu za úplatu uskutečněné v tuzemsku osobou 

povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou 

nepovinnou k dani 

 pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou 

nepovinnou k dani 

 dovoz zboţí s místem plnění v tuzemsku.
16

 

Plátce daně je osoba povinná k dani, která je dobrovolně nebo povinně registrovaná k dani 

z přidané hodnoty. Povinnost registrace je např. při překročení 1 mil. obratu  

za 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. „Základem daně je vše, co jako úplatu obdrţel 

nebo má obdrţet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební 

daně od osoby, kterou je zdanitelné plnění uskutečněné, nebo od třetí osoby, bez daně za toto 

zdanitelné plnění.“
17

 

Rozeznáváme dvě sazby, sníţenou ve výši 15% a základní ve výši 20%. Sníţená sazba  

se uplatňuje např. u potravin, dětských plen, knih, časopisů, dětských sedaček do automobilů, 

u oprav invalidních vozíků, sběru a přepravy komunálního odpadu, farmaceutických výrobků. 

Od daně lze osvobodit bez nároku na odpočet tato plnění: poštovní sluţby, finanční činnosti, 

pojišťovací činnosti, sociální pomoci, provozování loterií atd. Zdaňovací období můţe být 

kalendářní nebo čtvrtletní. Povinnosti podat daňové přiznání a zaplatit daň příslušnému 

správci daně je do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. 

Spotřební daně 

Daně, které stát zavádí za účelem regulace cen určitých komodit na trhu, se záměrem 

zvýšení příjmů státního rozpočtu. Spotřební daně jsou zavedeny taky za účelem sníţení 

poptávky po zdraví škodlivém zboţí (alkohol, tabák). Před vznikem spotřebních daní byl 

vybírán akcíz, který se odváděl státu při výrobě a prodeji vybraného zboţí, tzv. trhové 

poplatky, mýto.  

Největší podíl na výnosech ze spotřebních daní má daň z minerálních olejů. Pro účely 

spotřebních daní je plátcem podle zákona o spotřebních daních právnická nebo fyzická osoba, 

                                                             
16

 § 2 odst. 1, 2 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
17

§ 36odst. 1zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
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která je provozovatel daňového skladu, oprávněným příjemcem, oprávněným odesílatelem 

nebo oprávněným výrobcem, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit. Povinnost podat 

daňové přiznání a zaplatit daň celnímu úřadu vzniká do 25 dnů po skončení zdaňovacího 

období, které je kalendářní měsíc. 

Daň z minerálních olejů 

Předmětem daně z minerálních olejů jsou např. motorové benzíny, střední oleje, těţké 

plynové oleje, těţké topné oleje, odpadní oleje, zkapalněné ropné plyny. Základem daně  

je mnoţství olejů při teplotě 15 stupňů vyjádřené v 1000litrech.  

Daň z tabákových výrobků 

Cigarety, doutníky, cigarillos a tabák ke kouření je předmětem této daně. Základem 

daně je mnoţství vyjádřené v kusech, u tabáku ke kouření je mnoţství vyjádřené 

v kilogramech. 

Daň z piva 

Pivo, obsahující více neţ 0,5% objemového alkoholu se zdaňuje daní z piva. 

Základem daně je mnoţství piva vyjádřeného v hektolitrech. 

Daň z vína a meziproduktů 

U této dani jsou předmětem vína a fermentované nápoje. Základ daně je vyjádřen 

v hektolitrech vína a meziproduktu. 

Daň z lihu 

Líh(etanol) je předmětem daně. Základem daně se rozumí mnoţství lihu vyjádřeného 

v hektolitrech etanolu při teplotě 20 stupňů. 

Energetické daně 

Tyto daně bývají někdy taky označovány jako ekologické daně. Energetické daně jsou 

platné v ČR od 1. 1. 2008, kdy byli zavedeny kvůli podmínkám v členství Evropské unii. 

Úkolem zavedení ekologických daní bylo motivovat ekonomické subjekty k takovému 

chování, aby poškození ţivotního prostřední se nezvyšovalo a nemělo vliv na zdraví občanů. 

Energetické daně se vybírají u takových statků a sluţeb, jenţ jejich výroba a spotřeba směřuje 

k zápornému dopadu na ţivotní prostředí a zdraví obyvatelstva. 



23 
 

Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 

Předmětem daně je zemní plyn a další plyny uvedeny pod kódy nomenklatury. 

Plátcem se rozumí dodavatel, který dodal plyn konečnému spotřebiteli, provozovateli 

distribuční soustavy, osoby, které pouţili plyn zdaněný niţší sazbou daně k účelu, kterému 

odpovídá vyšší sazba daně, atd. Od daně lze osvobodit plyn určený pro výrobu tepla 

v domácnostech, k výrobě elektřiny, v metalurgických procesech, atd.  

Daň z pevných paliv 

Daní z pevných paliv se zdaňuje černé uhlí, brikety, bulety, hnědé uhlí, hnědouhelné 

brikety, koks, polokoks z černého uhlí, ostatní uhlovodíky, atd. Plátcem daně se rozumí 

dodavatel, který konečnému spotřebiteli dodal pevná paliva, osoba, která pouţila pevná paliva 

osvobozená od daně k jiným účelům, neţ ke kterým se osvobození vztahuje, atd. Osvobození 

se vztahuje na pevná paliva určená k výrobě elektřiny, pro kombinovanou výrobu elektřiny  

a tepla v generátorech s minimální stanovenou účinností., v chemických redukčních procesech 

ve vysokých pecích, k výrobě koksu, atd.   

Daň z elektřiny 

Předmětem této daně je elektřina. Plátcem daně je dodavatel, který dodal konečnému 

spotřebiteli elektřinu, provozovatel distribuční soustavy, osoba, která pouţila elektřinu 

osvobozenou od daně k jiným účelům, neţ ke kterým se osvobození vztahuje, atd. Od daně  

je osvobozena elektřina, která je ekologicky šetrná, vyrobená v dopravních prostředcích, 

vyrobená ze zdaněných výrobků, které jsou předmětem daně ze zemního plynu a pevných 

paliv nebo spotřební daně. Dále je osvobozena elektřina pouţita k technologickým účelům 

nezbytných pro výrobu elektřiny, při provozování dráhy a dráţní dopravy pro přepravu osob  

a věcí na dráze ţelezniční, tramvajové a trolejbusové, atd.  

Clo 

Clo je poplatek, který je vybírám státem při vývozu a dovozu zboţí (movité věci  

a elektrická energie) přes státní hranici. Státy pouţívají clo nejen jako příjem státního 

rozpočtu, ale i k ochraně svého vnitřního trhu proti dovozu zboţí z jiných zemí. Nad clem 

vede dozor celní správa a upravuje ho celní zákon. Základním rozdílem od ostatních daní  

ze spotřeby spočívá v tom, ţe jim podléhá pouze dováţené zboţí. Sazba cla v České 
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republiceje relativní, tedy je vyjádřena v procentech ze základu daně a taky je diferencovaná 

podle druhu a původu zboţí.
18

 

2. 7. 5. Ostatní daňové příjmy 

Jako další příjem do státního rozpočtu můţeme zahrnout pojistné  

na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, sice nejsou daněmi, ale svou 

povahou se k daním přibliţují. 

Pojistné na sociální zabezpečení 

Toto pojistné zahrnuje nemocenské pojištění, důchodové pojištění a příspěvek  

na státní politiku zaměstnanosti. Platby z tohoto pojistného se odvádí pravidelně České správě 

sociálního zabezpečení podle zákona č. 589/1992 Sb., která peníze vybrané na pojistném 

odvádí jako příjem do státního rozpočtu. Ze sociálního pojistného jsou hrazeny státní výdaje 

související s dávkami důchodového pojištění, s podporou v nezaměstnanosti a s dávkami 

nemocenského pojištění. 

Poplatníci pojistného jsou zaměstnavatel, zaměstnanec, OSVČ a dobrovolní účastníci 

důchodového pojištění. Vyměřovacím základem u zaměstnance je součet příjmů, které jsou 

předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o dani z příjmů. U zaměstnavatele 

 je vyměřovacím základem úhrn veškerých vyměřovacích základů jeho zaměstnanců 

v souvislosti se zaměstnáním. OSVČ si pojistné vypočte z částky, kterou si sám stanoví, 

 ne však niţší neţ 50% z daňového základu podle §7 zákona o dani z příjmů. Zaměstnavatel  

je povinen vypočíst srazit zaměstnanci z vyměřovacího základu pojistné ve výši 6,5% a sám 

za sebe 25% z vyměřovacího základu. Pojistné je zaměstnavatel povinen odeslat na příslušný 

účet správy sociálního zabezpečení v den, který je určen pro výplatu mezd a platů. OSVČ  

má povinnost odvést 29,2%  z vyměřovacího základu na příslušný účet nejpozději do 20. dne 

následujícího kalendářního měsíce.
19

 

Nemocenské pojištění 

Povinnost hradit nemocenské pojištění mají zaměstnanci, naopak osoby samostatně 

výdělečně činné mohou platit pojištění dobrovolně ve výši 2,3% z vyměřovacího základu. 

Zaměstnanci z nemocenského pojištění obdrţí dávky a to podporu při ošetření člena rodiny, 

vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství, peněţitá pomoc v mateřství. Z plateb  

                                                             
18

VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. 2012. 
19

http://www.mesec.cz/dane/socialni-pojisteni/pruvodce/ 

http://www.mesec.cz/dane/socialni-pojisteni/pruvodce/
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na nemocenském pojištění u osob samostatně výdělečně činných je hrazena nemocenská  

a peněţitá pomoc v mateřství.  

Důchodové pojištění 

Český důchodový systém se skládá ze dvou pilířů. První pilíř tvoří státem povinné 

základní důchodové pojištění, je univerzální a zabezpečuje všechny ekonomicky aktivní 

osoby. Je to druh pojištění pro případ doţití s postupnou výplatou pojistné částky. Jádrem 

druhého pilíře je důchodové spoření. Klient část svého příjmu, který by odváděl státu  

ve formě sociálního pojištění investuje na svůj soukromý účet u penzijní společnost.  

Po dosaţení důchodového věku se z prostředků na osobním účtu nakupuje penze i ţivotní 

pojišťovny. Ze základního důchodového pojištění se vyplácí starobní, invalidní, vdovský 

 a sirotčí důchod. Osoby samostatně výdělečně činné odvádí důchodové pojištění ve výši  

28% z vyměřovacího základu a zaměstnanci ve výši 6,5% ze základu. 

Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

Státní sociální politika se snaţí o rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou  

po pracovních silách. O státní politiku zaměstnanosti se v České republice starají Ministerstvo 

práce a sociálních věcí a úřady práce, kteří vedou evidenci uchazečů, hmotně podporují 

vytváření nových pracovních míst, poskytují občanům poradenské sluţby atd.  

Zdravotní pojištění 

Toto pojištění je specifické tím, ţe je povinné pro kaţdého občana České republiky. 

Pojistné si hradí pojištěný sám, nebo je za něj odvádí stát (děti, studenti, důchodci, uchazeči  

o zaměstnání, osoby ve vazbě, ţeny na mateřské nebo rodičovské dovolené atd.) Zdravotní 

pojištění slouţí k úhradě nákladů na zdravotní péči, kaţdý pojištěný má nárok na bezplatné 

základní zdravotní ošetření. Z těchto plateb jsou plně hrazeny nezbytné lékařské úkony, léky  

a zdravotnický materiál. Pojištění se u některých léků a zákroků vztahuje pouze na část ceny, 

zbytek si musí pacient doplatit.  

Výše zdravotního pojištění je pro zaměstnavatele za zaměstnance je  

9% z vyměřovacího základu a pro zaměstnance je to 4,5% z vyměřovacího základu. U osoby 

samostatně výdělečné činné je to 13,5%z vyměřovacího základu, minimální výše pojistného 

pro rok 2013 je 1748 kč měsíčně. 
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2. 8. Nedaňové příjmy 

Daně jsou bezesporu největším příjmem do státního rozpočtu, ale nesmíme 

zapomenout taky na nedaňové veřejné příjmy. Nejsou tak významné jako daňové příjmy, 

avšak na celkových příjmem státního rozpočtu se podílejí dvanácti procenty. 

Příspěvky do státních fondů 

Mezi nedaňové příjmy patří příspěvky do státních fondů, které jsou Státní fond  

pro zúrodnění půdy, Státní fond ţivotního prostředí, Státní fond kultury, Státní fond  

pro podporu a rozvoj české kinematografie a Státní fond trţní regulace v zemědělství. Tyto 

fondy jsou povinně zřízeny státem a mají vazbu na státní rozpočet. Příkladem můţe být jedna 

koruna, kterou zaplatíme v kině s cenou vstupného. Tyto vybrané peníze plynou do Státního 

fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie.  

Poplatky 

Dalším příjem jsou poplatky, jednorázová peněţní částka vybíraná za sluţby 

poskytované veřejným sektorem. Poplatky mohou být taky příjmem do státních fondů nebo 

rozpočtů územních samosprávných celků. Poplatky jsou řešeny daňovým řádem. Soustavu 

poplatků tvoří: správní poplatky (na základě správního řízení při podání ţádosti o vystavení 

nového dokladu), soudní poplatky (vybíraný při řízení před soudem), dálniční poplatek 

 (za uţívání dálnic a rychlostních komunikací), koncesionářský poplatek (platí vlastníci 

televizorů a rozhlasových přijímačů), regulační poplatek ve zdravotnictví (při návštěvě lékařů 

a nemocničních zařízení), notářský poplatek, poplatky v oblasti ţivotního prostředí  

(za znečištění ovzduší, za likvidaci komunálního odpadu, za vypouštění odpadních vod  

do vod povrchových).
20

 

Místní poplatky 

Poplatky u nichţ mají pravomoc vybírat obce a jsou teda příjmem obce, jsou místní 

poplatky. Některé poplatky jsou vybírány paušálně z poskytnutých sluţeb občanům, jiné mají 

povahu místního zdanění. Místní poplatky jsou podle zákona o místních poplatcích: poplatek 

ze psů (platí drţitel psa staršího 3 měsíců), poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (platí 

osoby, které přechodně a za  úplaty pobývají v lázeňských místech), poplatek z ubytovací 

kapacity (platí jej ubytovatel, který ubytování přechodně poskytl), poplatek ze vstupného  

                                                             
20

VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. 2012. 
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(na kulturní, sportovní,  prodejní nebo reklamní akce), poplatek za uţívání veřejného 

prostranství (za uţívání náměstí, ulice, chodníky, parky), poplatek za povolení k vjezdu 

s motorovým vozidlem do vybraných míst, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, 

poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování 

komunálních odpadů, poplatek za zhodnocení stavebního pozemku moţností jeho připojení  

na stavbu vodovodu nebo kanalizace. 
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3. Daň z nemovitostí 

Z předešlé kapitoly víme, ţe daň z nemovitostí řadíme k majetkovým daním a spolu 

s důchodovými daněmi tvoří skupinu přímých daní. Jejich výše je vyměřována na základě 

poplatníkova majetku. Tyto daně mají následující vlastnosti, jsou adresné (poplatník nemá 

moţnost vyhnout se jejich placení), jsou typu in rem (platí se na základě vlastnictví, nezáleţí 

na příjmu vlastníka), poplatník je povinen sám si daň vypočítat a odvést ji. Majetkové daně 

mohou působit jak na majetek movitý (daň silniční, dědická a darovací), tak na majetek 

nemovitý (daň z nemovitostí, z převodu nemovitosti, dědická a darovací). Majetkové daně 

souvisí se samostatnou drţbou majetku (daň z nemovitostí a silniční) ale i se získáním 

majetku (trojdaň).
21

 

Daň působí nespravedlivě, neboť kaţdá získaná nemovitost je placena z nějakých 

příjmů, které uţ byly zdanění daní z příjmů fyzických nebo právnických osob, pak při placení 

daně z nemovitosti půjde o druhé zdanění. Některé evropské státy tuto nespravedlivost řeší 

tak, ţe sjednotí daň z nemovitostí do daní důchodových. Na druhé straně kaţdá zaplacená daň 

přináší uţitek v podobě zvýšení hodnoty nemovitostí prostřednictvím veřejné sluţby, 

infrastruktury, veřejné osvětlení, propagace lokality a podobných sluţeb poskytovaných 

státem.
22

 

Správu daně z nemovitosti v České republice vykovávají s ohledem na polohu 

nemovitosti místně příslušné finanční úřady podle §4 ods. 7 zákona 337/1992 Sb., o správě 

daní a poplatků. Ale na rozdíl od ostatních daní neplynou příjmy do státního rozpočtu, ale 

veškeré výnosy jdou do rozpočtu obcí, kde se nemovitost podle katastru nachází. Příjem z této 

daně je sice málo ziskový, ale příjem je dlouhodobě ustálený a hrozící daňový únik  

je minimální. Pro obce je tato daň výjimečná, neboť ji mohou samy upravovat a s daným 

výtěţkem hospodařit. Pro státní úředníky se daň řadí k těm oblíbenějším, neboť jsou 

jednoduché a lehce kontrolovatelné. Platí zde pravidlo, vlastníš dům nebo pozemek,  

tak zaplať. 

„Podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí ve znění pozdějších předpisů, 

 se daňová povinnost vztahuje k vlastnictví nemovitého majetku a zdanění podléhají výlučně 

pozemky a stavby nacházející se na území České republiky.“
23

 Z toho vyplývá, ţe daň 

                                                             
21

KOLEKTIV AUTORŮ. Finanční právo a finanční správa, Berní právo. 2008. 
22

RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. 2007. 
23

MRKÝVKA, Petr. Finanční a daňové právo. 2009. 
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z nemovitostí se skládá ze dvou daní a to z daní ze staveb a z daní z pozemků. Sečtení těchto 

dvou daní se vytvoří jedna daň z nemovitostí, která se uvádí na jediném daňovém přiznání. 

3.1. Právní úprava 

Daň z nemovitostí se v České republice řídí více právními předpisy. Pro obyčejného 

občana, je někdy hodně sloţité podat správně daňové přiznání, neboť je povinen pročíst 

spoustu informací týkající se této daně. Praktičtější by bylo mít všechny pokyny v jednom 

zákoně.  

Dne 4. Května 1992 Česká národní rada schválila zákon č. 338/1992 Sb., o dani 

z nemovitosti, který nabyl účinnosti 1. 1. 1994. Ani tenhle zákon nebyl zcela dokonalý, jiţ  

po prvních odevzdaných přiznání se objevily různé chyby a nedostatky zákona, které  

se musely doplnit a upřesnit podle dané společenské a politické situaci. Poslední novela 

zákona č. 457/2011 Sb. je platná od 1. 1. 2013 a to v souvislosti s přijetím zákona o Finanční 

správě České republiky, coţ byla jiţ 26. novela zákona.  

K dalším právním předpisům se řadí zákon č. 344/1992 SB., o katastru nemovitostí 

České republiky, jenţ vede evidenci vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, 

zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhláška Ministerstva zemědělství 

ČR č. 613/1992 Sb., § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a mnohé další. 

3.2. Historie daně z nemovitostí 

Tato daň se řadí mezi nejstarší typy v lidské historii a byla první přímou daní, která 

byla uplatňována. V období Římské republiky se odváděla daň z půdy, domů, otroků, zvířat  

i movitého majetku s 0,01 % základní sazbou. Následně sazby rostly, coţ vedlo římské 

občany k opuštění pozemků, aby nemuseli platit tak vysoké daně. Římská říše byla díky tomu 

v úpadku, ani zákaz císaře Valense tomu nezabránil. 

Dánští Vikingové na území staré Anglie vybírali tzv. danegeld – plošnou daň z míry 

pozemků, která později byla regulérně, pravidelně placená daň. V dnešní době by se taková 

daň povaţovala spíše za mafiánské „výpalné“. V roce 1085 vznikl kompletní a detailní katastr 

nemovitostí a majetku, včetně hospodářského zvířectva. 

V oblastech, kdy státní správa nedostávala informace o ziscích rolníků a obchodníků, 

byla majetková daň povaţována jako náhrada daně z příjmu fyzických osob. Později 

s pouţíváním účetnictví se  začala daň z příjmu efektivně vybírat. V málo rozvinutých zemích 
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se zaostalým systémem státní správy se doporučuje pouţívat majetkovou daň, jelikoţ  

je administrativně jednodušší. 

V době novověku byla daň z majetku zaloţena na filosofii daně z luxusu,  

např. v Anglii v letech 1694 aţ 1851 se platila daň z oken, která se týkala jen domů se šesti 

 a více okny, podobná byla i daň z krbů, obě byly progresivní.  V 19. Století se tyto daně 

rušily a byly nahrazeny daní z příjmů. 

Na území bývalého Rakouska-Uherska neměla daň z nemovitostí nijak velký význam 

na příjmech do rakouské monarchie, přičemţ šlo vlastně o výnosy z feudálních panství 

 a zemědělských usedlostí. V dnešní době v Rakousku, Slovensku, České republiky  

a Maďarsku nemá daň z nemovitostí velký fiskální význam, je zastíněna daněmi 

důchodovými.
24

 

3.3. Daň z pozemků 

U daně z pozemků je důleţité jejich rozdělení do kategorií v katastrálním zákoně, 

jelikoţ toto roztřídění je klíčové pro určení základu daně a daňové sazby. V následující 

tabulce je uvedeno, jak se pozemky rozdělují podle zákona o dani z nemovitosti a jak podle 

katastrálního zákona. 

Tabulka 3.1. Rozdělení pozemků 

Dělení pozemků podle zákona o dani z nemovitostí Dělení pozemků podle katastrálního zákona 
Orná půda Orná půda 
Chmelnice Chmelnice 
Vinice Vinice 

Zahrady Zahrady 
Ovocné sady Ovocné sady 
Trvalé travní porosty Trvalé travní porosty 

Pozemky hospodářských lesů Lesní pozemky 
Pozemky lesů ochranných a lesů zvláštního určení 
Rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb Vodní plochy 
Ostatní vodní plochy 

Zastavěné plochy a nádvoří Zastavěné plochy a nádvoří 
Stavební pozemky Ostatní plochy 
Ostatní plochy 

Zdroj: RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. 2007. 

Podle zákona jsou „Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České 

republiky, vedené v katastru nemovitosti“, jde tedy o zemědělskou půdu (pozemky 

evidované v zemědělském půdním fondu) jako jsou: orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, 

ovocné sady, louky a pastviny. Dále se sem řadí lesní pozemky, tedy hospodářské lesy, které 

                                                             
24http://www.penize.cz/statni-rozpocet/17455-neefektivni-a-nespravedliva-dan-z-nemovitosti 

http://www.penize.cz/statni-rozpocet/17455-neefektivni-a-nespravedliva-dan-z-nemovitosti


31 
 

slouţí pro podnikání v kategorii těţba dřeva. Jako předmět daně z pozemku se řadí i vodní 

plochy a to rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb a chovem vodního ptactva. 

Zastavěné plochy, stavební pozemek a nádvoří (kůlny), které nepodléhají dani ze staveb, 

jsou předmětem daně z pozemků. Ostatní plochy, které nebyly zahrnuty do předešlých 

skupin. Patří sem okrasné zahrady u rodinných domků, zahrady v zahrádkářských koloniích, 

plochy uliční a sídlištní zeleně, koupaliště, autokempy, nezpevněné manipulační plochy  

a nezpevněné skladovací plochy zemědělských, průmyslových a podobných objektů, rokliny, 

slatiny a plochy s těţební činností.
25

 

Naopak pozemky zastavěné stavbami, lesní pozemky, na kterých jsou ochranné lesy, 

vodní plochy, které neslouţí k chovu ryb tj. k podnikání a pozemky pro obranu státu, bez 

ohledu na to, zda jsou ve vlastnictví státu nebo fyzických osob, tak nejsou tyto pozemky 

předmětem daně. 

3.3.1.Osvobození od daně z pozemků 

Existují pozemky, které jsou předmětem daně, ale jsou od placení daně osvobozeny,  

ať uţ jako pozemek celek, nebo jeho část. Pro osvobozené pozemky platí zákonem stanovená 

podmínka a to, ţe nesmí být vyuţívány k podnikání a nejsou pronajímány, tzv. nejsou 

vyuţívány k podnikatelské činnosti.   

Osvobození od daně se vztahuje na pozemky ve vlastnictví státu, obce, kraje. 

Pozemky na nichţ se nachází hřbitovy, určení pro veřejnou dopravu, veřejně přístupné parky, 

prostory a sportoviště. Pozemky ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí, veřejných 

škol. Pozemky slouţící ke zlepšení stavu ţivotního prostředí a taky pozemky slouţící 

k zabezpečení veřejných sluţeb atd. 

Není pravidlo, ţe kdyţ je osvobozen pozemek od daně, tak ţe automaticky bude 

osvobozena i stavba stojící na pozemku a naopak. Pozemky u kterých je vlastníkem obec, kraj 

nebo město a mají nárok na osvobození od daně, tak nemusejí ani předkládat daňové přiznání.  

Pozemky, které musí finančnímu úřadu dokazovat osvobození od daně, můţeme 

rozdělit do dvou skupin, a to na osvobození trvalá a dočasná.  

Trvalé osvobození náleţí pozemkům patřící církvi, školským zařízením, muzeím, 

galeriím, knihovnám, státnímu archívu, nadacím atd.  
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PEKOVÁ, Jitka. Majetkové daně v daňové soustavě České republiky. 1997. 
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Dočasně osvobozeny jsou pozemky zemědělské (na 5 let) a lesní pozemky (na 25 let), 

poté co byly rekultivovány technickým opatřením nebo biologickým zúrodňováním vráceny 

zemědělské nebo lesní výrobě. Jelikoţ v posledních letech povodně zasahují na území České 

republiky a páchají velké škody, bylo do zákona přiděleno právo obcí. Toto právo povoluje 

osvobodit pozemek nebo jeho část, jenţ byl postiţen v důsledku ţivelné pohromy, od zdanění 

daní z nemovitosti. Řadí se k osvobozením dočasným, maximálně na dobu pěti let. Obec jej 

můţe stanovit i zpětně za minulé zdaňovací období. 
26

 

Obce mají pravomoc k vydání obecně závazné vyhlášky, která osvobozuje od daně 

z pozemků zemědělské pozemky (orné půdy, chmelnice, vinice, ovocné sady a trvalé travní 

porosty). Toto osvobození od obce se nevztahuje na pozemky v zastavěném území nebo 

v zastavitelné ploše obce.
27

 

3.1.2.Subjekt daně z pozemků 

Ve většině případů je poplatníkem daně z pozemků vlastník (fyzická nebo právnická 

osoba) daného pozemku, jehoţ vlastnické hranice jsou vyznačené v současnosti platných 

katastrálních mapách a nesporně vymezené v terénu.  

„U pozemků ve vlastnictví ČR je poplatníkem daně organizační sloţka státu nebo 

státní organizace, kterým přísluší hospodařit s majetkem státu, anebo právnická osoba, která 

má právo trvalého uţívání k předmětným pozemkům nebo které se právo trvalého uţívání 

změnilo na výpůjčku“. 

Mimořádně můţe být poplatníkem daně i samotný nájemce, jenţ má v pronájmu 

pozemky evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, pozemky spravované 

Pozemkovým fondem ČR nebo jde o pozemky převedené na Ministerstvo financí ČR  

na základně o rozhodnutí o privatizaci. 

Kromě vlastníka a nájemce se můţe poplatníkem z daně stát uţivatel (např. v důsledku 

nedořešených majetko-právních vztahů při dědění). V takových případech, kdy vlastník 

pozemku je neznámý, nebo pokud byl přidělen v rámci pozemkových úprav do zatímního 

uţívání za původní pozemky sloučené pozemkem náhradním.
28
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Stane-li se, ţe k jednomu pozemku má vlastnické právo, právo hospodaření nebo 

trvalého uţívání více subjektů, jsou všichni poplatníci daně. Mají povinnost platit daň 

společně, nerozdílně a podávat pouze jedno daňové přiznání, které můţe podat jen jeden 

z nich. 

3.1.3.Způsob stanovení daně 

Ke správnému zjištění daňové povinnosti je nutné správně určit výši daňového 

základu k 1. 1. zdaňovacího období (tj. kalendářního roku) a vynásobit ho patřičnou sazbou 

daně. Základ daně i konečná daň se musí zaokrouhlit na celé koruny nahoru. Poplatník 

 je povinen sám si daňovou povinnost vypočítat, vyplnit daňové přiznání a odvést jej 

 na příslušný finanční úřad. Změny týkající se základu daně (prodej nebo nákup dalšího 

pozemku), ke kterým dojde v průběhu zdaňovacího období, nemají dopad na výši daně 

z pozemku v daném zdaňovacím období. 

Základ daně 

Základ daně můţeme formulovat hodnotně (v korunách) nebo vyjádřit ve fyzických 

jednotkách (m2) v souladu s daným pozemkem.  

U pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních 

porostů je základem daně cena půdy. Tuto cenu zjistíme vynásobením skutečné výměry 

pozemku v m
2
 a průměrné ceny půdy stanovené vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR.

29
 

Poplatník u pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním chovem má 

moţnost volby při stanovení daňového základu. Základem můţe být cena pozemku stanovená 

podle zákona o oceňování majetku k 1. lednu zdaňovacího období, nebo si můţe zvolit základ 

daně jako součin skutečné výměry pozemků v m
2
 a částky 3,80 Kč.

30
 

U zastavěných ploch a nádvoří, stavebních pozemků a ostatních ploch je základem 

daně skutečná výměra v m
2
 zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období.

31
 

Sazba daně 

Výše daně z pozemků se zjistí vynásobením základu daně příslušnou daňovou sazbou. 

Sazby daně jsou pro různé druhy pozemků odlišné, a to procentní nebo pevné. 
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KOLEKTIV AUTORŮ. Finanční právo a finanční správa, Berní právo. 2008. 
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Daň u trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním chovem 

ryb se vypočítá vynásobením základu daně a sazbou ve výši 0,25 %, u pozemků orné půdy, 

chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů je to sazba 0,75 %. 

Sazba daně pro následující pozemky je určena v korunách za kaţdý čtverečný metr  

a pro dílčí druhy pozemků se liší. Sazba daně u zpevněných ploch pozemků slouţící 

k podnikatelské činnosti, a to pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství činí  

1 Kč, pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní 

podnikatelskou činnosti činí sazba 5,00 Kč. Pro stavební pozemky je sazba ve výši 2 Kč,  

0,20 Kč je sazba pro ostatní plochy a pro zastavěné plochy a nádvoří je sazba ve výši  

0,20 Kč.
32

 

Stavebním pozemkem se podle zákona o dani z nemovitosti rozumí nezastavěny 

pozemek určený k zastavění stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno 

stavební povolení nebo bude prováděna na základě certifikátu, a která se po dokončená stane 

předmětem daně ze staveb. §6 u stavebního pozemku konečnou sazbu vynásobíme ještě 

koeficientem podle počtu obyvatel v místně příslušné obci podle posledního sčítání obyvatel. 

Hodnota stavebního pozemku se liší u velkého města a na malé vesnici.  

Pokud obec formou obecně závaţné vyhlášky stanovila místní koeficient, bude 

konečná daň za jednotlivé druhy vynásobena koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. 

V následujícím grafu můţeme vidět inkasa daně z pozemků, a to podle jednotlivých 

druhů pozemků, tak jak se přiznávají v daňovém přiznání. Údaje jsou z roku 2011 a jsou 

uvedeny v korunách českých. Absolutně největší poloţkou je příjem z daně ze zemědělské 

půdy, který tvoří 62 % na celkových příjmech z daně z pozemků. 
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Graf: 3.1. Příjem daně z pozemků 

 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR 

 

3.4. Daň ze staveb 

Daň ze staveb se platí ze staveb, které se nacházejí na území České republiky a mají 

povahu nemovitostí podle stavebního zákona, tedy stavby spojené se zemí pevným základem. 

Tato daň zahrnuje jak stavby stanovené k bydlení, k rekreaci, tak i stavby určené 

k podnikatelským účelům.  

Stavby, pro které byl vydán kolaudační souhlas, nebo kolaudační rozhodnutí jsou 

předmětem daně. Dále jsou to stavby způsobilé k uţívání na základě oznámení stavebnímu 

úřadu a byty a nebytové prostory v budovách. 
33

 

Předmětem daně ze staveb tedy jsou veškeré obytné domy slouţící k trvalému bydlení 

(rodinné a bytové domy). Dále příslušenství, které přesahuje 16 m2 zastavěné plochy, jenţ 

jsou postaveny na pozemcích patřících k těmto domům a plní doplňkovou funkci se stavbou 

budovy (např. odděleně postavené prádelny, sauny, sklepy, kůlny, zděné chlévy a podobné 

stavby slouţící chovu drobného hospodářského zvířectva, skleníky, bazény, vinné sklípky). 

Veškeré chaty, rekreační chalupy a domky, rodinné domky a podobné stavby sloužící 

k individuální rekreaci. Mohou být předmětem i přilehlé doplňkové stavby jako je kůlna, 

bývalý chlév nebo stodola. Odděleně postavené garáže, na kterou bylo vydáno stavební 

povolení a samostatné kolaudační rozhodnutí. Dále předmětem této daně jsou stavbypro 
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podnikatelské účely. Stavby slouţící v zemědělství, v lesním a vodním hospodářství, 

v průmyslu, stavebnictví, energetice, dopravě a v ostatních oblastech podnikatelské činnosti. 

Ostatní stavby, ve kterých se neprovozují podnikatelské činnosti a nelze je zařadit  

do předchozích skupin, jsou např. školy, zdravotnické zařízení, sociální zařízení, kulturní  

a památkové objekty, církevní stavby, stavby drobné architektury.
34

 

Předmětem daně ze staveb nejsou stavby, ve kterých se jakýmkoliv způsobem 

upravuje vodní tok, stavby vodárenské a kanalizační a stavby na ochranu před povodněmi. 

Dále stavby slouţící rozvodů energií a veřejné dopravě (dálnice, silnice, místní komunikace). 

Do předmětu se nezahrnují také byty nebo samostatné nebytové prostory, které samy 

podléhají zdanění. 

3.4.1. Osvobození od daně ze staveb 

Některé stavby, které jsou předmětem. Daně mohou být od daně osvobozeny, ale musí 

splňovat zákonem stanovené podmínky. Jednou z podmínek pro osvobození je, ţe stavby 

nesmí slouţit k podnikatelským účelům a nesmí být pronajímány.  

Můţe se stát, ţe osvobození od daně bude podléhat jen část stavby, např. polovina 

rodinného domu je stanovena k bydlení a druhá polovina k provozování podnikatelské 

činnosti. Nárok na osvobození se vypočte v poměru v jakém je podlahová plocha nadzemní 

části stavby určená k bydlení k celkové podlahové ploše nadzemní části stavby.
35

 

Od daně jsou osvobozeny stavby ve vlastnictví státu, obcí, krajů a stavby  

ve vlastnictví jiného státu, které jsou pouţívány k diplomatickým účelům. V tomto případě 

nemá poplatník povinnost podávat daňové přiznání. V ostatních případech je poplatník 

povinen v daňovém přiznání vypočíst daň ze staveb a teprve potom můţe uplatnit nárok  

na osvobození. Stavby ve vlastnictví církví, sdruţení občanů a obecně prospěšným 

společností a stavby, které slouţí školám a školským zařízením, k náboţenským obřadům, 

muzeím, galeriím, knihovnám, státním archívům, zdravotnickým zařízením, stavby 

památkových veřejně přístupných objektů, stavby slouţící výhradně k účelu zlepšení stavu 

ţivotního prostředí nebo k zajištění hromadné osobní přepravě jsou od daně osvobozeny. 

 

                                                             
34

PEKOVÁ, Jitka. Majetkové daně v daňové soustavě České republiky. 1997. 
35

KOLEKTIV AUTORŮ. Finanční právo a finanční správa, Berní právo. 2008. 
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3.4.2. Subjekt daně ze staveb 

Vlastník, stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru na území České 

republiky je poplatníkem daně ze staveb. Pokud je vlastníkem stavby stát, stává  

se poplatníkem organizační sloţka státu nebo státní organizace, popř. právnická osoba, které 

se právo trvalého uţívání změnilo na výpůjčku.
36

 

Pozemkový fond České republiky nebo Správa státních hmotných rezerv se stanou 

poplatníkem daně, jedná-li se o stavbu jimi spravovanou. Jestliţe danou stavbu nebo 

samostatný nebytový prostor pronajímají, stává se poplatníkem daně nájemce. Stejné je to 

v případě staveb převedených na základě rozhodnutí o privatizaci Ministerstva financí ČR, 

které jsou pronajímány. 

Má-li k jedné stavbě více subjektů vlastnické právo, právo nájmu nebo právo 

vlastnického uţívání stanou se všichni poplatníky daně a je jejich povinností zaplatit daň 

společně a nerozdílně. 

3.4.3. Způsob stanovení daně ze staveb 

Postup pro výpočet daně ze staveb je stejný jako u daně z pozemků, tedy daň 

 se vypočte jako součin základu daně a příslušné sazby daně. Základ daně se zaokrouhluje 

 na celé m
2
 nahoru a daň se staveb se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.  

Základ daně 

 „Základem daně ze stavby je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m
2
 (dále jen 

„zastavěná plocha“) podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období.“
37

 

 Jestliţe stavba nemá svislou nosnou konstrukci s půdorysem, tak se základ daně zjistí 

podle plochy ohraničení průměrem obvodu stavby, u staveb se svislou nosnou konstrukcí  

se jedná o průmět obvodového pláště stavby. 

Při určování základu daně z bytů a ze samostatného nebytového prostoru je základní 

výměra podlahové plochy vynásobena koeficientem 1,20, jenţ se označuje jako „upravená 

podlahová plocha“
38
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RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. 2007. 
37

§ 10 odst. 1Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí  
38

§ 10 odst. 2Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí  
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Sazba daně 

 Jednotlivé sazby daně a jejich zvyšování pomocí koeficientů se liší podle typu stavby, 

bytu a nebytového prostoru. Sazby jsou pevné jednotkové a pohybují se od dvou do deseti 

korun. V následující tabulce je přehled pouţívaných sazeb u jednotlivých skupin staveb.  

Tabulka 3.2. přehled sazeb u daně ze staveb 

§ 6 zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí  

 Základní sazba u obytných domů je ve výši 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy. Tato 

sazba se zvyšuje o 0,75 Kč za 1 m2 zastavěné plochy stavby a to za kaţdé další nadzemní 

podlaţí, jedině za předpokladu, ţe plocha daného dalšího nadzemního podlaţí převyšuje dvě 

třetiny půdorysu stavby. „Za první nadzemní podlaţí se povaţuje kaţdé konstrukční podlaţí, 

které má úroveň podlahy do 0,8 metru pod nejniţším bodem přilehlého terénu.“
39

 

Základní nebo zvýšená sazba se násobí tzv. polohovou rentou. Koeficient přiřazený 

jednotlivým obcím ve výši podle počtu obyvatel z posledního sčítání lidu. Hodnoty 

koeficientů jsou v následující tabulce 3.3. Obce mají povolení dané koeficienty zvýšit o jednu 

kategorii (maximálně do hodnoty 5), nebo mohou sníţit aţ o tři kategorie. 
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§ 11 odst. 1aZákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí  

Předmět daně ze staveb Základní sazba v Kč/m2  

Obytný dům 2 Kč/m2 zastavěné plochy 

Příslušenství k obytnému domu nad 16m2 2 Kč/m2 zastavěné plochy 

Rekreační stavby a domy 6 Kč/m2 zastavěné plochy 

Doplňkové stavby k rekreaci 2 Kč/m2 zastavěné plochy 

Garáţe 8Kč/m2 zastavěné plochy nebo 

upravené podlahové plochy 
Stavby pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a 

vodní hospodářství 

2 Kč/m2 zastavěné plochy nebo 

upravené podlahové plochy 

 

Stavby pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava, 

energetika, ostatní zemědělská výroba 

10 Kč/m2 zastavěné plochy nebo 

upravené podlahové plochy 

Stavby pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikání 10 Kč/m2 zastavěné plochy nebo 

upravené podlahové plochy 
Ostatní stavby 6 Kč/m2 zastavěné plochy 

Byty 2 Kč/m2 upravené podlahové plochy 

Ostatní samostatný nebytový prostor 2 Kč/m2 upravené podlahové plochy 

Zdroj:  
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Tabulka 3.3. koeficient podle počtu obyvatel 

 

 

 

 

 

 

Zjištěná daň se můţe zvýšit o 2 Kč za kaţdý 1 m2 podlahové plochy, pokud 

 je v bytovém domě nebytový prostor, který je vyuţívaný k podnikatelské činnosti. 

Jestliţe obec určí pomocí obecně závazné vyhlášky místní koeficient, tak výsledná daň 

za individuální druhy staveb se vynásobí koeficientem ve výši 2, 3, 4 a 5. 

Stavby, které plní doplňkovou funkci k obytným domům mají základní sazbu 

stejnou jako u obytných domů ve výši 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy. Základem daně je zde 

pouze výměra, která přesahuje 16 m2. I zde platí podmínka, ţe na převaţující části podlahové 

plochy nesmí být provozována podnikatelská činnost. Sazba daně se upravuje o další 

nadzemní podlaţí a o koeficient podle počtu obyvatel stejným způsobem jako u obytných 

domů. I zde můţe být konečná daň vynásobena místním koeficientem. 

Sazba daně u staveb pro individuální rekreaci a rodinné domy vyuţívané 

 pro individuální rekreaci je 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy. Stejně jako u rodinných domů 

platí podmínka, ţe převaţující část podlahové plochy nesmí být pouţita k podnikatelské 

činnosti.
40

 

Také stavby u staveb pro individuální rekreaci se mohou nacházet stavby plnící 

doplňkovou funkci kromě garáţí. Zde je základní sazba daně ve výši 2 Kč za m
2
 zastavěné 

plochy. 

U staveb pro individuální rekreaci a doplňkových staveb pro rekreaci platí zvýšení 

základní sazby za další nadzemní podlaţí shodně jako u staveb pro obytné domy. Obec má 

                                                             
40

§ 11 odst. 1bZákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí  

Velikost obce Koeficient 

Do 1000 obyvatel 1 

1000 aţ 6000 obyvatel 1,4 

6000 aţ 10000 obyvatel 1,6 

10000 aţ 25000 obyvatel 2 

25000 aţ 50000 obyvatel 2,5 

Nad 50000 obyvatel a ve Františkových lázních, 

Luhačovicích, v Mariánských lázních a Poděbradech 

3,5 

V Praze 4,5 

Zdroj: § 11 odst. 3a Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí  
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pravomoc zvýšit pomocí obecně závazné vyhlášku sazbu daně obecním koeficientem 1,5. 

Daný koeficient však nezáleţí na počtu obyvatel. 

Jestliţe se dané rekreační stavby nacházejí na území národního parku nebo v zónách  

I. chráněných krajinných oblastí, tak se základní sazba jiţ upravená vynásobí koeficientem 2. 

I zde se konečná daň můţe vynásobit místním koeficientem, pokud jej obec formou závazné 

vyhlášky stanovila. 

Základní sazba ve výši 8 Kč za m
2
 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy 

je u garáží. Sazba daně se zvyšuje o 0,75 Kč za další nadzemní podlaţí a taky o obecní 

koeficient tedy o 1,5 při stejných podmínek jako u rekreačních objektů. Pokud obec zvolí 

obecně platnou vyhláškou místní koeficient, tak se výsledná daň násobí koeficientem ve výši 

2, 3, 4 nebo 5. To vše platí, pokud garáţe nejsou pouţívány k podnikatelské činnosti.
41

 

Stavbami a samostatnými nebytovými prostory určenými pro podnikatelskou 

činnost se rozumí stavby zapsané v evidenci hmotného majetku vlastníka a pouţívané jim, 

nebo stavby, ve kterých podnikatel podniká, aniţ by ji měl zapsanou v evidenci hmotného 

majetku a nebo stavby jenţ jsou pronajímány k podnikání. Sazby jsou rozděleny podle 

jednotlivých druhů podnikatelských činností. 

Nejniţší sazba daně 2 Kč za m
2
 zastavěné plochy náleţí pro zemědělskou prvovýrobu 

a pro lesní a vodní hospodářství. U staveb určených pro průmysl, stavebnictví, dopravu, 

energetiku a ostatní zemědělskou výrobu je sazba daně 5 Kč na 1 m2 zastavěné plochy. 

Nejvyšší sazba daně 10 Kč za m2 zastavěné plochy je určená pro stavby provozující ostatní 

podnikatelskou činnost. 

I zde je sazba daně navýšena v důsledku dalšího nadzemního podlaţí, ale oproti 

ostatním stavbám se nebere ohled na podíl zastavěné plochy nadzemního podlaţí. I u těchto 

staveb můţe obec obecně závaznou vyhláškou stanovit obecní koeficient ve výši 1,5, neţ 

zvyšuje daňovou sazbu, nebo určí místní koeficient, kterým se vynásobuje konečná daň. 

Základní sazba u ostatních staveb je ve výši 6 Kč za kaţdý m
2
 zastavěné plochy.  

Do této skupiny patří stavby, které nebyly výše uvedeny. Základní sazba daně se můţe 

navýšit  

o0,75 Kč za m
2
 za kaţdé další nadzemní podlaţí, které je větší neţ dvě třetiny zastavěné 
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§ 11 odst. 1cZákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí  
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plochy celé stavby. Výsledná daň můţe být navýšena místním koeficientem, jestliţe jej obec 

určila.
42

 

Sazba daně u bytůa samostatných nebytových prostorů činí 2 Kč za m
2
 podlahové 

plochy, která se musí upravit součinem koeficientu 1,2 a skutečné výměry podlahové plochy 

bytu. Sazbu upravíme vynásobením koeficientu podle počtu obyvatel v dané obci, jak jiţ bylo 

u sazby obytného domu. 

Jestliţe bude byt slouţit pro provozování zemědělské prvovýroby nebo pro lesní  

a vodní hospodářství bude sazba stejná, ale pro provozování podnikatelské činnosti pro 

průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou činnost bude sazba ve výši 

5 Kč za 1 m
2
 upravené podlahové plochy. 10 Kč za 1 m

2
 plochy bude sazba pro ostatní 

podnikatelské činnosti. 

U samostatného nebytového prostoru, který slouţí jako garáţ je základní sazba 8 Kč 

za m
2 
upravené podlahové plochy. 

Pokud obec stanoví místní koeficient, bude výsledná daň daným koeficientem 

vynásobena. 

Určení správně daňové sazby ze staveb není zrovna jednoduché a koeficientů 

upravující sazbu daně je hodně. Proto pro větší přehled, jak správně vypočíst sazbu je 

uvedeno v následující tabulce. 
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§ 11 odst. 1eZákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí  
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V grafu níţe je uvedeno stejně u daně z pozemků výčet příjmů z daně ze staveb. 

Jednotlivé kategorie jsou rozděleny podle skupin v podaných daňových přiznání. Zápisy jsou 

uvedeny z roku 2011 a jsou v korunách českých. Jak je z grafu patrné, tak největší poloţkou 

jsou příjmy ze staveb pro podnikatelské účely, které činí větší polovinu příjmů z daně  

ze staveb. Za zmínku stojí taky příjem z obytných domů, který se dostal přes hranici jedné 

miliardy. 

Tabulka 3. 4. Sazby daně ze staveb 

Předmět daně ze staveb 

Zvýšená 

sazba pro 

další patro 

Násobící koeficienty 

Podle počtu 

obyvatel 

Obecní 

koeficient 

NP, zóna I. 

CHKO 
Místní 

Obytný dům + 

0,75 Kč/m2 

* 

x 1,0 

aţ 5,0 

- - 2,3,4,5 

Příslušenství k obytnému domu 

nad 16m2 

+ 

0,75 Kč/m2 

* 

x 1,0 

aţ 5,0 

- - 2,3,4,5 

Rekreační stavby a domy + 

0,75 Kč/m2 

* 

- ţádný nebo 

1,5 

x  

2,0 

2,3,4,5 

Doplňkové stavby k rekreaci + 

0,75 Kč/m2  

* 

- ţádný nebo 

1,5 

x  

2,0 

2,3,4,5 

Garáţe + 

0,75 Kč/m2  

* 

- ţádný nebo 

1,5 

- 2,3,4,5 

Stavby pro podnikatelskou 

činnost – zemědělská 

prvovýroba, lesní a vodní 

hospodářství 

+ 

0,75 Kč/m2 

** 

- ţádný nebo 

1,5 

- 2,3,4,5 

Stavby pro podnikatelskou 

činnost – průmysl, stavebnictví, 

doprava, energetika, ostatní 

zemědělská výroba 

+ 

0,75 Kč/m2  

** 

- ţádný nebo 

1,5 

- 2,3,4,5 

Stavby pro podnikatelskou 

činnost – ostatní podnikání 

+ 

0,75 Kč/m2 

** 

- ţádný nebo 

1,5 

- 2,3,4,5 

Ostatní stavby + 

0,75 Kč/m2  

* 

- - - 2,3,4,5 

Byty + 

0,75 Kč/m2 

* 

x 1,0 

aţ 5,0 

ţádný nebo 

1,5 

- 2,3,4,5 

Ostatní samostatný nebytový 

prostor 

+ 

0,75 Kč/m2  

* 

x 1,0 

aţ 5,0 

ţádný nebo 

1,5 

- 2,3,4,5 

Zdroj: RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. 2010. 
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Graf: 3.2. příjem daně ze staveb. 

 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR 

3.5. Správa daně z nemovitostí 

 Správcem daně z nemovitostí je místně příslušný finanční úřad, který se určuje podle 

polohy nemovitosti. Na území České republiky vykonává správu daní z nemovitostí 

 14 finančních úřadů nacházejících se v krajských městech a v hlavním městě Praha. V jejich 

oprávnění je daň vyměřit, vybrat, vymáhat a zkontrolovat, ale veškeré příjmy z daní 

z nemovitosti plynou do rozpočtu obce, na jejímţ území se daná nemovitost nachází. Příjem 

z daní z nemovitosti se na celkových příjmem obce pohybuje kolem dvou aţ tří procent  

u větších měst, u obcí a vesnic dosahuje aţ sedmi procent. 

Ve většině vyspělých zemí mají lepší řešení a to přesunutí správce daně z nemovitosti 

z finančních úřadů přímo na samotné obce. Dané obce mají v kompetenci odpovědnost 

 za výběr daně, k vybraným peněţním prostředkům mají jednodušší a rychlejší přístup, náleţí 

jim právo přímo vybírat nebo vymáhat nedoplatky.
43

 

Tato daň je u obcí oblíbená. Zajišťuje jim pravidelný příjem, kontrola poctivých 

poplatníků je jednodušší, daňové úniky jsou zde minimální. Obce mají povolení zasahovat  

do konstrukce daně z nemovitostí, ale jen do určité míry, neboť se musí řídit celostátními 
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KOLEKTIV AUTORŮ. Finanční právo a finanční správa, Berní právo. 2008. 
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zákony. Na našem území mají obce právo na úpravu sazeb pomocí koeficientů, ale 

v některých státech obce určují rozsah osvobození. 

3.5.1. Vznik daňové povinnosti 

Rozhodným dnem pro zdanění nemovitostí je stav k 1. lednu příslušného zdaňovacího 

období, které je kalendářní rok. Poplatník je povinen podat daňové přiznání do 31. ledna 

příslušného zdaňovacího období podle stavu k 1. lednu. Změny, které se objeví v průběhu 

roku se promítnout aţ v následujícím zdaňovacím období. 

3.5.2. Daňové přiznání 

Povinností poplatníka je pravdivě vyplnit všechny poţadované údaje o zdaňované 

nemovitosti a uplatnit případné nároky na osvobození, dále podle těchto skutečností vypočte 

poplatník sám svou daňovou povinnost. Veškeré údaje vyplní na tiskopise vydaném 

Ministerstvem financí ČR a odevzdá jej správci daně do zákonem stanoveného termínu 

 do 31. ledna příslušného zdaňovacího období. 
44

 

V níţe uvedené tabulce vidíme počty daňových přiznání k dani z nemovitosti 

odevzdaných správci daně za posledních devatenáct let. Jak si můţeme všimnout, počet 

přiznání se postupem času zvyšuje. Dále je zde uveden vývoj inkasa daně z nemovitosti v mil. 

Kč, který je rovněţ rostoucí. 

Tabulka 3.5. Počet daňových přiznání. 

Rok 

Počet 

podaných 

přiznání 

Inkasa daně 

z nemovitostí 

v mil. Kč 

1993 17 588 3434 

1994 17 987 3658 

1995 18 600 3778 

1996 18 996 3991 

1997 2 439 143 3938 

1998 2 470 419 4138 

1999 2 500 868 4271 

2000 2 536 826 4469 

2001 2 879 285 4535 

2002 2 938 433 4576 

2003 3 034 585 4840 

2004 3 121 985 4948 

2005 3 246 310 4987 
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2006 3 340 780 5017 

2007 3 446 095 5123 

2008 3 558 492 5195 

2009 3 715 437 6361 

2010 3 775 003 8747 

2011 3 906 128 8568 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR 

Poplatník nemá povinnost podávat daňové přiznání z daně z nemovitosti kaţdoročně, 

jestliţe jej předloţil v některých z dřívějších zdaňovacích období a jsou známy informace 

potřebné k vyměření daňové povinnosti a k 1. lednu nenastaly ţádné změny, které  

by ovlivnily výši daně. Daň se tedy vypočte z poslední známé daňové povinnosti a za den 

podání daňového přiznání se určí 31. leden zdaňovacího období. Poplatník tak obdrţí 

 od správce daně sloţenku na částku k úhradě daně.
45

 

Stejně se postupuje i v případě změn, na které nemá poplatník vliv (např. změny 

v daňové sazbě, v právních předpisech, změna průměrné ceny půdy), jen s tím rozdílem, 

 ţe správce daně je povinen vyměřit daň podle poslední známé daňové povinnosti a upravit  

ji o danou změnu. Úkolem jeho je i informovat poplatníka o nastávající změně formou 

platebního výměru.
46

 

Nastanou-li změny, které mají za následek podání daňového přiznání, tak si můţe 

poplatník vybrat, zda podá nové nebo pouze dílčí daňové přiznání, kde stačí sdělit pouze 

změnu a spočítat novou daňovou povinnost. Tyto změny mohou být přístavba, vznik 

stavebního pozemku, změna uţívání stavby, uţívání nebytových prostor v domě pro 

podnikání, vznik nároku na osvobození od daně z nemovitosti atd. 

V případě chyby, kterou poplatník zjistí ještě před uplynutím lhůty pro podání 

daňového přiznání, tak je povinen podat opravné daňové přiznání. Objeví-li chybu  

aţ po zákonem daném termínu, jeho povinností je podat dodatečné daňové přiznání. Chyby 

mohou jak znevýhodňovat poplatníka, tak zkracovat příjem do státního rozpočtu. 

Pokud je k jedné nemovitosti více vlastnických práv od různých subjektů, tak ten 

plátce, kterého si poplatníci zvolí je označován za společného zástupce a daňový účet 

 je evidovaný na jeho rodné číslo. Poplatníci jsou povinny platit daň společně a nerozdílně  

a posílat platby na jediný daňový účet. Druhou moţností je, ţe poplatník podá samostatné 

daňové přiznání a zaplatí pouze daň ve výši svého podílu na celkové dani. 
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KOLEKTIV AUTORŮ. Finanční právo a finanční správa, Berní právo. 2008 
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KOLEKTIV AUTORŮ. Finanční právo a finanční správa, Berní právo. 2008. 
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3.5.3. Placení daně z nemovitosti 

 Lhůta splatnosti není totoţná s termínem pro podání daňového přiznání dani  

z nemovitosti, výjimkou je v případě podání dodatečného daňového přiznání. Splatnost daně 

je aţ 31. května příslušného zdaňovacího období. 

 Pro snadný způsob úhrady dani z nemovitosti jsou poplatníkovi doručovány daňové 

sloţenky, které lze zaplatit na kterékoliv poště a to zcela bez poplatku. Má-li poplatník 

daňovou povinnost u více správců daně, obdrţí od kaţdého daňovou sloţenku zvlášť.  

 Jestliţe je daňová povinnost vyšší jak 5000 Kč, je moţné placení daně rozdělit 

 do několika splátek. A to u poplatníků, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb je daň 

splatná ve dvou totoţných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu běţného 

zdaňovacího období. U ostatních poplatníků jsou termíny splácení ve stejných splátkách, 

 a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu běţného zdaňovacího období.
47

 

 Nastane-li daňová povinnost niţší jak 30 Kč u jednoho správce daně, daň se pouze 

vyměří, ale správce daně ji nepředepíše.   

 Podává-li poplatník daňové přiznání za spoluvlastnický podíl na dani 

z pozemku a jeho výše vyměřené daně je niţší neţ 50 Kč, je povinen zaplatit daň  

ve výši 50 Kč. 
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4. Srovnání daně z nemovitostí s vybranými státy Evropské unie 

Evropská unie je ekonomické a politické uskupení států, které od posledního 

rozšiřování v roce 2007 tvoří 27 evropských států. První zmínky jsou jiţ z roku 1951, kdy 

byla podepsána Smlouva o zaloţení Evropského společenství uhlí a oceli. Platnost této 

smlouvy vypršela jiţ v roce 2002. Později v roce 1957 vznikly další dvě smlouvy  

a to Smlouva o zaloţení Evropského společenství pro atomovou energii a Smlouva o zaloţení 

Evropského hospodářského společenství. Druhá smlouva byla v roce 1993 přejmenována na 

Evropské společenství. V roce 1992 byla zaloţena Maastrichtská smlouva, pomocí které byl 

vytvořen základní dokument Smlouvy o Evropské unii. Posledním dokumentem EU byla 

v roce 2009 Lisabonská smlouva, která obsahuje dvě hlavní části.  

Tyto smlouvy a dokumenty měly za cíl spolupráci členských zemí v oblasti zahraniční 

politiky, obrany, spravedlivosti a vnitřních věcí. Ale taky obsahují různé úrovně integračních 

daňových snah (sníţení daňových úniků, zaloţení smluv o zamezení dvojího zdanění  

a daňovou harmonizací).
48

 

V České republice správu daní vykonávají místně příslušné finanční úřady, ale příjem 

z daní putuje do rozpočtu obce, na jejímţ území se nemovitost nachází. Obdobný princip je  

i v ostatních vyspělých státech Evropské unie.  

Ţádná směrnice EU neupravuje harmonizaci majetkových daní. V jednotlivých státech 

jsou rozdílné konstrukční prvky dani z nemovitostí. Jednou z věcí, kterou má většina států EU 

jsou odvody vybraných daní z nemovitosti přímo do místních rozpočtů. V tabulce níţe jsou 

uvedeny do jakých rozpočtů se odvádí příjmy z daní z nemovitosti. Místní rozpočty jsou 

dobrou volbou z hlediska moţnosti kontroly a zabránění daňovým únikům. Obecní úřady mají 

ve většině případů povolení zasahovat do konstrukce daně z nemovitosti. Ať uţ pomocí 

místních koeficientů, osvobození od daně nebo úpravou sazeb daní. V tabulce 4.2. jsou 

uvedeny příjmy z daní z nemovitosti na celkových příjmech místních rozpočtů.
49

 Ve většině 

států příjmy z daně z nemovitosti nemají tak velký podíl na příjmech jako příjmy z dani 

z přidané hodnoty nebo z důchodových daní. 
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ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 2010. 
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RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. 2010. 
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4.1. Daň z nemovitostí v Polsku 

Polsko je parlamentní republikou, parlament je od roku 1989 dvou komorový. V čele 

republiky stojí prezident (Bronislaw Komorowski). V roce 2004 vstoupilo Polsko  

do Evropské unie. Daňový systém se skládá z přímých daní, sociálním pojištění, nepřímých 

 a majetkových daních.
51

 

Počet obyvatel 38,5 mil. Rok zavedení DPH 1993 

Rozloha 312,7 tis. km2 Hrubý domácí produkt 308 597 mil.€ 

Hlavní město Varszawa Inflace (nezaměstnanost) 4,2 % (8,8%) 

Měna Polský zloty Daňová kvóta 34,8 % 

Zdroj: ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 2010.   

                                                             
 

 
51 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 2010. 

Tabulka č. 4.1. rozdělení daňových odvodů  

Belgie státní rozpočet 

Bělorusko státní rozpočet, místní rozpočty 

Bulharko státní rozpočet, místní rozpočty 

Dánsko místní rozpočty 

Estonsko státní rozpočet, místní rozpočty50 

Finsko místní rozpočty 

Francie státní rozpočet, místní rozpočty 

Gruzie místní rozpočty 

Chorvatsko místní rozpočty 

Irsko státní rozpočet, místní rozpočty 

Itálie místní rozpočty 

Litva místní rozpočty 

Lotyšsko regionální rozpočty, místní rozpočty 

Lucembursko místní rozpočty 

Maďarsko místní rozpočty 

Německo místní rozpočty 

Nizozemí místní rozpočty 

Polsko místní rozpočty 

Portugalsko místní rozpočty 

Rakousko místní rozpočty, federální rozpočet, 

zemské rozpočty Rumunsko místní rozpočty 

Rusko státní rozpočet, regionální rozpočty, 

místní rozpočty Řecko státní rozpočet 

Slovensko místní rozpočty 

Slovinsko místní rozpočty 

Španělsko místní rozpočty 

Švédsko státní rozpočet 

Velká Británie státní rozpočet, místní rozpočty 

Česká republika místní rozpočty 

Zdroj:   RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě.  

Tabulka č. 4.2. Podíl daně z nemovitostí na 

celkových příjmech 

Země Podíl daně z nemovitostí 

na celkových příjmech 

místních rozpočtů 

Velká Británie 99,13 

Nizozemí 62,21 

Portugalsko 18,69 

Španělsko 12,43 

Itálie 32,58 

Německo 15,46 

Francie 23,76 

Rakousko 4,97 

Dánsko 6,53 

Lucembursko 4,77 

Česká republika 5,18 

Finsko 3,97 

Zdroj:  RADVAN, Michal. Zdanění 

majetkuv Evropě. 2007 
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Daň z nemovitostí se řídí zákonem o místních daních a poplatcích od roku 1991. 

Někdy je tato daň označována jako „městská“. V Polsku se daň z nemovitostí vztahuje  

na pozemky, budovy a jejich části a budovy a jejich části spojené s podnikáním. Předmětem 

daně nejsou zemědělské půdy a lesy, kromě těch co slouţí k podnikatelským účelům. 

Poplatníkem daně můţe být vlastník, drţitel, uţivatel pozemku nebo stavby. Jeho 

daňová povinnost vzniká od prvního dne měsíce následujícím po měsíce, v němţ vzniknou 

okolnosti pro vznik závazku. Povinnost podat daňové přiznání na předepsaném formuláři  

je do 31. ledna. Daň je splatná v měsíčních splátkách, a to pro fyzické osoby 15. března, 

 15. května, 15. září, 15. listopadu, pro právnické osoby jsou splátky určeny do 15. dne 

kaţdého měsíce. Daň se odvádí správci daně, tedy místně příslušnému obecnímu úřadu.
52

 

Základem daně u pozemku je plocha, u budov nebo jejich částí je to pouţívaná plocha, 

pro budovy a jejich části slouţící k podnikání je hodnota uvedená v zákoně o dani z příjmů, 

která je totoţná se základem daně pro odpisy majetku.
53

 Zastupitelstvo obce má právo určovat 

výši sazeb daně. Maximální výši sazeb, kterou můţe zavést, jsou určena zákonem. 

V následující tabulce jsou maximální sazby daně, které zákon povoluje. Výše sazeb můţe být 

pro různé typy staveb různé, např. podle druhu podnikání. Daň se vypočte součinem základu 

daně a přiřazené daňové sazby. 
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53http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-stycznia-1991-r-o-podatkach-i-oplatach-lokalnych/rozdzial-

2_podatek-od-nieruchomosci/?on=01.01.2013&exact=yes 
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http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-stycznia-1991-r-o-podatkach-i-oplatach-lokalnych/rozdzial-

2_podatek-od-nieruchomosci/?on=01.01.2013&exact=yes 

Tabulka č. 4. 3. Maximální sazby daně  

Předmět daně z nemovitosti Maximální sazby daně 

Půda pro hospodářskou činnost 0,88 zl za 1 m2 plochy 

Jezera a vodní nádrţe 4,51 zl za 1 ha 

Ostatní půdy 0,45 zl za 1 m2 povrchu 

Obytné budovy 0,73 zl za1 m2 podlahové plochy 

Budovy slouţící pro podnikání 22,82 zl za 1 m2 podlahové plochy 

Budovy slouţící k zdravotnickým sluţbám 4,63 zl za 1 m 2 podlahové plochy54 

http://www.nysa.eu/strona-1342-podatek_od_nieruchomosci.html
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-stycznia-1991-r-o-podatkach-i-oplatach-lokalnych/rozdzial-2_podatek-od-nieruchomosci/?on=01.01.2013&exact=yes
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-stycznia-1991-r-o-podatkach-i-oplatach-lokalnych/rozdzial-2_podatek-od-nieruchomosci/?on=01.01.2013&exact=yes
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-stycznia-1991-r-o-podatkach-i-oplatach-lokalnych/rozdzial-2_podatek-od-nieruchomosci/?on=01.01.2013&exact=yes
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-stycznia-1991-r-o-podatkach-i-oplatach-lokalnych/rozdzial-2_podatek-od-nieruchomosci/?on=01.01.2013&exact=yes
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Příklad Polsko 

Rodinný dům se nachází ve Varšavě
55

, sazba určena pro hlavní město je0,73 zł za 1 m
2
. 

Rozloha domu je 90m
2
. 

Výpočet 

Základ daně: 90  

Sazba daně:  0,73 

Výsledná daň: 0,73.90=65,7 zl 

 

Rozdíly s Českou republikou 

V Polsku se nezdaňují zemědělské půdy a lesy, které neslouţí k podnikatelské 

činnosti. Správce daně je příslušný obecný úřad. Daň je splatná u fyzických osob ve čtyřech 

splátkách, u právnických osob se odvádí kaţdý měsíc. 

Základem daně u budov slouţící k podnikání není rozměr půdorysu, ale hodnota, která 

se určuje jako základ pro odpisy majetku. Zákonem jsou dány maximální sazby, které můţe 

obec sníţit. 

4.2. Daň z nemovitostí v Rakousku 

Rakousko je federativní republika sloţená s 9 spolkových zemí, které jsou rozděleny 

do 54 okresů. Hlavou státu je spolkový prezident (Heinz Fisher). Parlament je dvoukomorový 

a skládá se z Národní a Spolkové rady. Do Evropské unie se Rakousko přidalo v roce 1995.
56

 

Daňový systém se skládá z přímých a nepřímých daní, ze sociálního pojištění, z majetkových 

daní a z místních daní. 

Počet obyvatel 8,4 mil. Rok zavedení DPH 1973 

Rozloha 357,0 tis. km2 Hrubý domácí produkt 275 538 mil. € 

Hlavní město Berlin Inflace 

(nezaměstnanost) 

3,2 % (5,5%) 

Měna EURO Daňová kvóta 42,1% 

Zdroj: ŠIROKÝ, Jan. 

Daně v Evropské unii. 

2010. 

   

Rakouská daň z nemovitostí je upravena zákonem o dani z nemovitosti z roku 1955. 

Správu daně zde vykonávají místně příslušné obecní úřady. 

Povinnost platit daň má majitel nemovitosti, u zemědělského nebo lesnického majetku 

to můţe být i uţivatel. Dále poplatníkem můţe být osoba, jenţ má oprávnění k nemovitosti 

prostřednictvím stavebních nebo pronajatých práv.  
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http://www.um.warszawa.pl/?q=node/148047 
56http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko 

http://www.um.warszawa.pl/?q=node/148047
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
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Daň niţší neţ 75 € je splatná v jedné splátce a to do 15. května. Daňová povinnost nad 

75 € se splácí ve čtyřech splátkách a to 15. února, 15. května, 15. srpna, 15. listopadu. 

Předmět daně z nemovitostí se rozděluje do tří skupin na zemědělský a lesnický 

majetek, dále na nemovitost a jako třetí na obchodní majetek, který slouţí k provozování 

podnikatelské činnosti. 

Základem daně je hodnota nemovitosti tzv. jednotková hodnota, kterou stanovení 

příslušná obec pro daňové účely. Tato jednotková hodnota nemovitosti je většinou niţší neţ 

skutečná trţní hodnota nemovitosti. Základ daně se násobí sazbou daně, která se liší 

v závislosti na hodnotě nemovitosti. Výslednou částku ještě můţe obec pomocí daňového 

multiplikátoru, tzv. násobič zvýšit základ daně aţ o 500%. 

V tabulce č. 4. 4. níţe jsou uvedeny základní sazby daní pro jednotlivé druhy 

nemovitostí.
57

 

Tabulka č. 4.4. základní sazby 

Zemědělské a lesnické podniky 

Pro první € 3,650 0,05 % 

Nad € 3.650 0,2 % 

Rodinné domy  

Pro první € 3.650 0,05 % 

pro následující plné nebo jeho část € 7.300 0,10 % 

Pronajaté obytné domy a různé využití nemovitosti 

Pro první € 3,650 0,10 % 

Nad € 3.650 0,15 % 

Ostatní nemovitosti 

Pro první € 3,650 0,1 % §19 

 

Příklad: Rakousko 
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http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?AngID=1&StID=457356&DstID=0 

Pro hlavní město Vídeň byl zvolen multiplikátor 

maximální tedy 500%. Pro rodinný dům je aktuální 

jednotková hodnota 10.000€. 

 
Výpočet: 

3650 . 0,05% = 1,825 

6350 . 0,15% = 9,525 

1,825  9,525 = 11,35 Daň před úpravou násobitele 

11,35 . 500% = 56,75 € Roční daň z nemovitostí 

http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?AngID=1&StID=457356&DstID=0
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Budova pro hospodářství. Aktuální jednotková 

hodnota 10.000€. Ve Vídni je násobitel ve výši 500%. 

 
Výpočet: 

3650 . 0,05% = 1,825 

6350 . 0,2% = 12,7 

1,825 12,7 = 14,525 Daň před úpravou násobitele 

14,525 . 500% =72,625 € Roční daň z nemovitostí 

 

Rozdíly s Českou republikou 

Nemovitosti jsou rozděleny do tří skupin na zemědělský a lesnický majetek, 

nemovitosti a majetek slouţící k podnikatelským účelům. 

Důleţitým rozdílem je základ daně, který je zde ve výši jednotkové hodnoty, kterou 

určil správce daně. Tato hodnota je většinou niţší neţ skutečná trţní cena. Základem daně 

jsou určeny sazby pro jednotlivé druhy nemovitostí. Vypočtenou daň můţe ještě obec 

vynásobit daňovým multiplikátorem, který si zvolí. 

4.3. Daň z nemovitostí Německo 

Spolková republika Německo je federativní demokratickou parlamentní republikou. 

Německo je tvořeno šestnácti spolkovými zeměmi. V čele státu je prezident (Joachim Gauck). 

Německo je zakládajícím členem Evropských společenství. Německá daňová soustava  

se skládá z přímých důchodových daní, z nepřímých daní, z majetkových daní a ze sociálního 

pojištění.
58

 

Počet obyvatel 82,2 mil. Rok zavedení DPH 1968 

Rozloha 357,0 tis. km2 Hrubý domácí produkt 2392 047 mil. € 

Hlavní město Berlin Inflace 

(nezaměstnanost) 

2,8 % (7,6%) 

Měna EURO Daňová kvóta 39,5 % 

Zdroj: ŠIROKÝ, 

Jan.Daně v Evropské 

unii. 2010. 

   

 

Správcem daně z nemovitosti je v Německu místně příslušná obec, v případě určení 

základu daně správu daně vykonává finanční úřad. Daň z nemovitostí na území Německa 

 je upravena zákonem z roku 1973 Grundsteuergesetz (GrStG). 

Základ daně se určuje podle stavu k počátku kalendářního roku, obdobím je kalendářní 

rok. V případě, ţe se základ daně od posledního podaného daňového přiznání nezmění, 

nemusí jej poplatník znovu podávat a daň je určena veřejnou vyhláškou. Změní-li se výše 

základního kapitálu, bude poplatníkovi doručen nový platební výměr.  

                                                             
58

ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 2010. 
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Daň je splatná ve čtyřech splátkách a to 15. února, 15. května, 15. srpna, 

 a 15. listopadu. Pokud bude celková daňová povinnost niţší neţ 15 €, je daň splatná jednou 

splátkou do 15. srpna, daň niţší jak 30 € je splatná ve dvou splátkách a to do 15. února 

 a do 15. srpna.  

Podle zákona o dani z GrStG je daňovým poplatníkem nazýván daňový dluţník. Je jím 

vlastník dané nemovitosti a poplatník, jenţ mu patří dědické právo pro stavbu. Uţivatel 

 je v tomto případě ručitel za platbu daně. 

Předmět daně z nemovitostí je rozdělen na agrární nemovitosti pro – zemědělské 

 a lesní hospodářství (pozemky i stavby), a na daně z nemovitosti B - budovy a zastavěné 

nebo zastavitelné pozemky (rodinné domy, nemovitosti určené k podnikatelským nebo 

veřejným účelům) a ostatní (kulturní domy, koupaliště, garáţe, chaty). 
59

 

Vyměřovacím základem pro výpočet daně je jednotná hodnota nemovitosti, kterou 

stanoví příslušný finanční úřad. Základ daně se určí vynásobením procentuálního daňového 

koeficientu a hodnoty nemovitosti. K jednotlivým druhům nemovitostí náleţí daňový 

koeficient, který je rozdílný pro staré spolkové země a pro nové spolkové země.
60

 

„Daňový koeficient, pro staré spolkové země činí: 0,6 % pro zemědělské podniky  

a podniky lesního hospodářství, 0,26 % pro rodinné domy v jednotné hodnotě nepřesahující 

38346, 89 EUR, 0,35% je sazba pro rodinné domy, jejichţ jednotná hodnota přesahuje 

38346,89 EUR, 0,31% pro rodinné domy určené pro 2 rodiny a 0,35% zatěţujících všechny 

ostatní pozemky.“
61

 

Pro nové spolkové země, s výjimkou nemovitostí slouţící pro účely zemědělství  

a lesního hospodářství, jsou daňové koeficienty stanoveny v rozmezí od 0,5 do 1 % podle 

hodnoty majetku a podle počtu obyvatel.
62

 

Obec stanoví municipální koeficient, kterým vynásobí základ daně upravený o daňový 

koeficient. Vypočtené číslo se vydělí 100 a vznikne nám daňová povinnost. 

 

                                                             
59http://financnimanagement.ihned.cz/c1-28102670-srovnani-dane-z-nemovitosti-v-ceske-republice-a-v-

nemecku 
60 §13 odst. 1GrStG 
61

http://financnimanagement.ihned.cz/c1-28102670-srovnani-dane-z-nemovitosti-v-ceske-republice-a-v-

nemecku 
62http://de.wikipedia.org/wiki/Grundsteuer_(Deutschland)#Beispiel 

http://financnimanagement.ihned.cz/c1-28102670-srovnani-dane-z-nemovitosti-v-ceske-republice-a-v-nemecku
http://financnimanagement.ihned.cz/c1-28102670-srovnani-dane-z-nemovitosti-v-ceske-republice-a-v-nemecku
http://financnimanagement.ihned.cz/c1-28102670-srovnani-dane-z-nemovitosti-v-ceske-republice-a-v-nemecku
http://financnimanagement.ihned.cz/c1-28102670-srovnani-dane-z-nemovitosti-v-ceske-republice-a-v-nemecku
http://de.wikipedia.org/wiki/Grundsteuer_(Deutschland)#Beispiel
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Příklad: Německo 

Rodinný dům na území hlavního města Berlína, který 

má municipální koeficient 800%.Jednotková hodnota 

rodinného domu je 10.000€. 

Výpočet 

Základ daně: 10000 . 0,35% = 35 

Daň: 35 . 800% = 280€ 

 

Rozdíly s Českou republikou 

 Předmět daně je rozdělen naagrární nemovitosti pro – zemědělské 

 a lesní hospodářství a na daně z nemovitosti B - budovy a zastavěné nebo zastavitelné 

pozemky a ostatní. 

 Základ daně se určuje podle jednotkové hodnoty nemovitosti, kterou určí správce 

daně. Sazby daně jsou rozdílné pro nové a staré spolkové země. Vypočtená daň se násobí 

municipálním koeficientem. 

4.4. Daň z nemovitostí na Slovensku 

Slovensko je parlamentní republikou s demokratickým institutem. Je tvořena 

jednokomorovým parlamentem a prezidentem (). Do Evropské unie přistoupilo v roce 2004 

 a o pět let později zavedlo měnu Euro. Slovenský daňový systém se skládá s přímých 

důchodových daní, s nepřímých daní, se sociálního pojištění a z místních poplatků. Daň 

dědická a darovací zde není.
63

 

Počet obyvatel 5,4 mil. Rok zavedení DPH 1993 

Rozloha 49,0 tis. Km2 Hrubý domácí produkt 66 154 mil. € 

Hlavní město Bratislava Inflace (nezaměstnanost) 3,9 % (13.6%) 

Měna Euro (EUR) Daňová kvóta 29,4 % 

Zdroj: ŠIROKÝ, Jan.    

 

Od roku 2004 je daň z nemovitostí upravena zákonem č. 582/2004 Z. z. o 

miestnichdaniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Tento zákon kromě daní z nemovitosti upravuje taky daň ze psa, z uţívání veřejného 

prostranství, 

                                                             
63

ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 2010. 
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 z ubytování, z prodejních automatů, z nevýherních hracích přístrojů, za vjezd motorového 

vozidla do historické části města a z jaderné zařízení. 

Správu těchto daní vykonává obec, která má taky v pravomoci ukládat místní poplatky 

za komunální odpady a drobné stavební odpady. U daně z nemovitosti vede správu daně ten 

obecní úřad, na jehoţ území se daná nemovitost nachází.  

Jeden z hlavních rozdílů mezi českou a slovenskou daní z nemovitosti je to, 

 ţe slovenská daň z nemovitostí se dělí na tři samostatné kategorie daní, a to na daň 

z pozemků, ze staveb a z bytů (spadá sem i daň z nebytových prostorů v bytovém domě). 

Nemovitosti se zařazují do příslušných skupin podle katastru nemovitostí. 

Stejně jako u nás jsou osvobozeny od daně nemovitosti ve vlastnictví státu, obce, 

církve a náboţenských společností, veřejných škol a Slovenského Červeného kříţe. Správce 

daně můţe prostřednictvím všeobecně závaţného zařízení u některých nemovitostí jejich 

sazbu daně sníţit nebo úplně osvobodit od zdanění.  

Poplatníkem daně je stejně jako u nás vlastník nemovitosti, pokud je nemovitost 

 ve vlastnictví státu, obce nebo vyššího územního celku je poplatníkem správce pozemku. 

Poplatníkem taky můţe být nájemce i uţivatel. Pokud nemovitost vlastní více osob, tak  

je poplatníkem kaţdý spoluvlastník a to podle výšky svého spoluvlastnického podílu. 

Zdaňovací období je kalendářní rok. Daňové přiznání se podává podle stavu k 1. lednu 

nejpozději do 31. Ledna zdaňovacího období. Daň se platí na rok dopředu prostřednictvím 

platebního výměru, který obdrţí od správce daně většinou v dubnu nebo květnu. Poplatník 

 je povinen jej uhradit do 15-ti dnů od doručení. Pokud je daň niţší jak 3 €, platební výměr 

 se nepředepíše a daň se neplatí.  

Daň z pozemků 

Předmětem daně z pozemků je orná půda, chmelnice, vinice, ovocné sady, trvalé 

travní porosty, zahrady, lesní pozemky, na kterých jsou hospodářské lesy, rybníky s chovem 

ryb, zastavěné plochy, nádvoří, stavební pozemky a ostatní plochy, které nejsou zařazeny 

v předešlých skupinách a které se nachází na území Slovenska. Naopak předmětem nejsou 

pozemky, jenţ jsou zastavěné stavbami, které podléhají dani ze staveb nebo bytů, a taky 

se pozemky, na kterých jsou postaveny pozemní komunikace. 
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U daně z pozemků můţe obec daň sníţit nebo úplně osvobodit od daně. Týká  

se to např. u pozemků, které nejsou zaloţeny za účelem podnikání, pozemky na nichţ jsou 

hřbitovy, rozptylové louky, baţiny, rašeliniště, větrolamy, pozemky veřejně přístupných 

parků, sportovišť, pozemky slouţící škole, veřejné dopravě. Dále mohou být osvobozeny 

pozemky ve vlastnictví občana v hmotné nouzi nebo občana staršího 62 let, pokud tyto 

pozemky slouţí k jeho osobní spotřebě. 

Základ daně z pozemků se vypočte součinem výměry pozemku (bez porostu) v m
2 

 a hodnoty půdy za 1 m
2
. Koeficienty hodnot půdy jsou uvedeny v příloze zákona. Správce 

daně můţe prostřednictví všeobecného závaţného nařízení stanovit, ţe místo hodnoty 

stavebního pozemku uvedené v příloze se pouţije hodnota pozemku uvedeného ve všeobecně 

závaţném nařízení.
64

 

Sazba daně je 0,25 % ze základu daně. Tuto sazbu daně u jednotlivých pozemků můţe 

správce daně (obec) prostřednictvím závaţného nařízení sníţit nebo zvýšit a to v jednotlivém 

katastrálním území obce. Maximálně však do 5-násobku nejniţší roční sazby.Daňová 

povinnost se vypočte vynásobením základu daně a sazby daně.
65

 

Daň ze staveb 

 Stavby, které mají jedno nebo více nadzemních podlaţí,  jsou spojeny se zemí pevným 

základem a jsou na území Slovenska, jsou předmětem daně, např. stavby určené k bývání, 

stavby slouţící k zemědělské produkci a vodní hospodářství, stavby rekreačních 

 a zahrádkářských chat a domků, samostatné garáţe, průmyslové stavby a stavby slouţící 

energetice, stavebnictví, stavby pro ostatní podnikatelskou činnost a ostatní stavby, které 

nejsou uvedeny v předešlých skupinách.
66

 Předmětem daně ze staveb nejsou byty, které jsou 

předmětem daně z bytů. 

 Základem daně ze staveb je výměry zastavěné plochy v m
2
. Daň se vypočte součinem 

základu daně a daňové sazby ve výši 0,033 € za kaţdý m
2
 zastavěné plochy. U staveb s více 

podlaţím můţe správce daně v obci určit příplatek za kaţdé další podlaţí v částce 0,33€.  

                                                             
 

 
65http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-dani-z-nehnutelnosti/ 
66 Z§ 10 odst. 1 zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnychdaniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady 

http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-dani-z-nehnutelnosti/
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I u daně ze staveb můţe obec zvýšit nebo sníţit sazbu daně pomocí koeficientu, maximálně 

však do 10-násobku nejniţší sazby. 

 

 

Daň z bytů a nebytových prostor 

 Tato daň se platí z bytů a nebytových prostorůnacházející se na území Slovenka., 

a které se nachází v bytovém domě, ve kterém alespoň jedna osoba získala byt či nebytový 

prostor do vlastnictví  

 Obec můţe prostřednictvím závaţného nařízení sníţit sazbu daně nebo zcela osvobodit 

od daně stavby, byty a nebytové prostory, které jsou ve vlastnictví právnických osob a nejsou 

zaloţeny za účelem podnikání, stavby nebo byty slouţící školám, zdravotnickým zařízením, 

muzeu, divadlu, kinu, knihovně. Dále stavby nebo byty ve vlastnictví občana, který  

je v hmotné nouzi, nebo jeho věk je vyšší jak 62, nebo je tělesně zdravotně postiţený, nebo 

drţitel průkazu s těţkým zdravotním postiţením. 

 Základem daně z bytů je výměra podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru v 

m
2
. Daňová povinnost se vypočte jakosoučin základu a sazby daně. Tato sazba je ve výši 

0.033 € za kaţdý m
2 

podlahové plochy bytu a nebytového prostoru.
67

 I zde můţe příslušný 

správce daně zvýšit nebo sníţit sazbu daně, ale zvýšená sazba daně nesmí přesáhnout do  

10-násobek nejniţší roční sazby. 

 Následující tabulka č. 4.5. ukazuje průměrné sazby daní z nemovitostí na Slovenku 

v roce 2013. Největší sazba je určena pro stavby slouţící podnikání a nebytové prostory 

určené k podnikání. Nejvyšší sazby jsou v hlavním městě a v městech s termálním 

koupalištěm. 

                                                             
67http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&etype=-1&aid=932 

http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&etype=-1&aid=932
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4.4.1. Rozdíly mezi daní z nemovitostí v České republice a na Slovensku. 

Správcem daně je na Slovensku místě příslušný obecní úřad a veškeré příjmy z daně 

z nemovitostí putují do rozpočtu obce. V česku je správce daně příslušný finanční úřad, ale 

odvody z daně z nemovitostíjdou do příjmů obce, kde se daná nemovitost nachází. 

Na Slovensku sepředmět daně rozděluje daně na tři sloţky (daň z pozemků, ze staveb, 

bytů a nebytových prostor), za to česká daň z nemovitostí se skládá pouze z daní z pozemku 

 a z daně ze staveb.  

Daň se vyměřuje na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu, daňové přiznání jsou 

v obou státech poplatníci povinni podat do 31. ledna zdaňovacího období. Povinnost uhradit 

daň v České republice je do 31. května, pokud nepřesáhne částku 5000 Kč. Je-li vyšší jako 

5000Kč platí se ve dvou stejných splátkách a to do 31. května do 30. listopadu. Na Slovensku 

je daň splatná do 15-ti dnů od obdrţení platebního výměru. 

U nás je zákonem o dani z nemovitosti přesně určeno na které nemovitosti 

 se osvobození od daně vztahuje, ale na Slovensku je zákonem dáno pouze 

osvobozenínemovitostí ve vlastnictví státu, obce, církve a náboţenských společností, 

veřejných škol 

 a Slovenského Červeného kříţe. Ostatní stavby a pozemky můţe obec všeobecným 

závaţným nařízením úplně osvobodit nebo sníţit daňovou povinnost, např. hřbitovy, prostory 

slouţící školám a zdravotnickým zařízením, veřejné parky, knihovny. Dalším rozdílem 

Tabulka č. 4.5. průměrné sazby 

Druh nemovitosti Průměrná sazba (€/m2) 

Orná půda 0,0018 

Travnaté porosty 0,003 

Zahrady 0,0309 

Zastavěné plochy 0,0378 

Stavební pozemky 0,3386 

Ostatní plochy 0,0381 

Stavby na bývání 0,2532 

Zemědělské stavby 0,2925 

Rekreační stavby 0,7357 

Garáţe 0,8836 

Průmyslové stavby 0,2925 

Stavby na ostatní 

podnikání 

3,2221 

Ostatní stavby 1,5456 

Byty 0,2383 

Nebytové prostory na 

podnikání 

1,7426 

Ostatní nebytové 

prostory 

0,8599 
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v osvobození je ten, ţe správce daně můţe osvobodit od daně nebo sníţit daň u pozemků, 

staveb a bytů, které jsou ve vlastnictví občana staršího 62 let, nebo občana s těţkým 

zdravotním postiţením a slouţí výhradně k jejich osobní potřebě. 

Základ daně je v obou zemích velmi podobný, u pozemků to je skutečná výměra půdy 

násobená hodnotou půdy. U staveb a bytů je základ skutečná výměra zastavěné plochy v m
2
. 

U sazeb daně je rozdílnost hlavně v tom, ţe Slovenský správce daně má větší 

kompetenci v určování sazeb daně. Zákonem jsou sice určeny sazby daně, ale správce daně je 

můţe prostřednictví závaţného nařízení sníţit nebo zvýšit v jednotlivém katastrálním území 

obce. Sazbu lze zvýšit u pozemků nejvýše do 5-násobku nejniţší sazby a u staveb a bytů 

 a nebytových prostorů do 10-násobku nejniţší sazby. V České republice jsou k jednotlivým 

druhům nemovitostí určeny pevné sazby daní, které jsou stanovené zákonem o dani 

z nemovitosti. Pouze u daní ze staveb a u stavebních pozemků se sazba daně násobí 

koeficientem podle počtu obyvatel. Tento koeficient můţe správce daně zvýšit o jednu 

kategorii nebo sníţit o jednu aţ tři kategorie. V obou státech jsou nejvyšší sazby daní  

u pozemků a staveb, které jsou určeny k podnikatelských účelům, naopak u rodinných domů 

 a bytů jsou sazby daně nejniţší. 

Daň se vypočte vynásobením základu daně a sazby daně. Na Slovensku se uţ daň 

neupravuje, ale v Česku můţe obec pouţít místní koeficient ve výši 2, 3, 4, a 5. Tímto 

koeficientem se vynásobí vypočtené daň.  

Tabulka č. 4. 6. Rozdíly daně z nemovitostí V ČR a na Slovenksku 

 Česká republika Slovensko 

Právní úprava 4.5. Zákon č. 338/1992 Sb., o dani 

z nemovitostí 

 

zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnichdaniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

Správa daně Finanční úřad Obec 

Zdaňovací období Kalendářní rok Kalendářní rok 

Daňové přiznání Podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období, 

do 31. ledna 

Podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období, 

do 31. ledna 

Termín pro 

podání přiznání 

Do 31. ledna zdaňovacího období Do 31. ledna zdaňovacího období 

Informování o 

vyměřené dani 

Doručení platebního výměru jen na ţádost 

poplatníka 

Správce je povinen odesílat platební výběr 

Splatnost daně Daň  5000Kč jednorázově 

daň 5000 Kč do 31. 5.  a do 30. 11. 

Do 15-ti od obdrţení platebního výměru 

Nejnižší možná 

daň 

30 Kč 3€ 
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Příklady na daň z nemovitostí 

Pro lepší přehlednost celkového daňového zatíţení jsou uvedeny následující příklady 

na daň z nemovitostí pro rodinný dům a pro stavbu slouţící k podnikání. Obě stavby jsou  

o rozměru 90m2 a nachází se v hlavních městech. 

Příklady jsou vyjádřeny procentuálně na daňové zatíţení pro lepší porovnání 

vypočtených příkladů. Daňové zatíţení obyvatelstva neboli daňová kvóta se vypočte jako 

poměr daňového inkasa veřejných rozpočtů k hrubému domácímu produktu v běţných 

cenách. V tomto případě se daňovým inkasem pouţije vypočtené daň z nemovitostí. 

68
Hodnoty HDP jsou pro Českou republiku 3843,9 mld. Kč a pro Slovensko 71463,0 mil.€ 

 

 

Jak můţeme z obou dvou příkladů vypozorovat, tak slovenská daň z nemovitostí má 

větší podíl na hrubém domácím produktu. To znamená, ţe slovenští poplatníci platí vyšší 

daně z nemovitosti oproti českým daním, ve srovnání z hrubým domácím produktem. 

Jednou z příčin je to, ţe obce na Slovensku mají větší pravomoc v určování sazby 

daně. V Bratislavě je pro obě daně určena maximální sazba daně, za to v Praze se místní 
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ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 2010. 
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Rodinný dům 

Praha, koeficient podle počtu obyvatel: 5, 

místní koeficient 1. 

Bratislava, upravená sazba daně 

0,4€%m2
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Základ daně 90 Základ daně 90 

Sazba daně 2 Sazba daně 0,033 

Upravená sazba 5 . 2 = 10 Upravená sazba  0,4 

Daň 10 . 90 = 900 Kč Daň 0,4 . 90 = 36€ 

Podíl daně na HDP 2,3414
-8

% Podíl daně na HDP 5,0357
-8

% 

Stavba určená k podnikatelské činnosti 

Praha, koeficient podle počtu obyvatel: 5, 

podnikatelský koeficient 1,5. 

Bratislava, upravená sazba daně 6€%m2
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Základ daně 90 Základ daně 90 

Sazba daně 10 Sazba daně 0,033 

Upravená sazba 5 . 10 = 50 Upravená sazba  6 

Daň 50 . 90 = 4500 . 1,5 = 

6750 Kč 

Daň 6 . 90 = 540€ 

Podíl daně na HDP 1,7561
-7

% Podíl daně na HDP 7,5563
-7

% 

http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11031010&p1=11049974
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koeficient rovná 1 a u podnikatelského subjektu se rovná 1,5, místo toho aby se mohl rovnat 

aţ pěti.  

V obou příkladech je patrné, ţe daň z nemovitostí slouţící k podnikání je vyšší neţ 

daně pro obytné domy. Na Slovensku je konečná daň pro podnikatelský subjekt 15 - krát 

vyšší neţ pro rodinný dům o stejném základu daně. V České republice je tento rozdíl  

7,5 – krát.  

4.5. Vlastní návrh změn 

Místní koeficient 

Na celém území České republiky mají obce obecně závaznou vyhláškou moţnost 

nařídit místní koeficient. Pouze malé mnoţství obecních úřadů tuto příleţitost vyuţilo. Průměr 

ze stanovených koeficientů je pro rok 2013 pouze 2,234. Koeficient lze stanovit ve výši 2, 3, 

4, 5 a násobí se jím konečná daň. Koeficient se nepouţije u orné půdy, chmelnic, vinic, 

zahrad, ovocných sadů, trvalých travních porostů, hospodářských lesy a rybníků 

s průmyslovým chovem ryb.  

Obec můţe určit pouze jeden koeficient, který je platný pro všechny druhy 

nemovitostí. Výhodnější by bylo dát obcím větší pravomoc v rozhodování o místním 

koeficientu. Potom by obec mohla stanovit nejvyšší koeficienty pro stavby slouţící 

k podnikání. Koeficient 5 přiřazovat takovým činnost, které znečišťují ţivotní prostředí 

 a poškozují okolí obce. Bylo by vhodné rozlišovat koeficienty podle druhů podnikatelských 

činností.Pro činnosti zemědělského hospodářství a potravinářského průmyslu zvolit nejniţší 

koeficient 2, pro řemeslné činnosti a osobní sluţby by byl vhodný koeficient 3, koeficient  

4 pro stavebnictví a nejvyšší koeficient určit pro těţký průmysl a energetiku. Naopak nejniţší 

koeficient 2 stanovit pro obytné domy a byty slouţící k bydlení občanů. Pro chaty a chalupy 

určené pro individuální rekreaci by bylo vhodné určit koeficient 4, jelikoţ jsou ve většině 

případů postaveny přímo v přírodě. Koeficient 3 zvolit pro garáţe, které stojí odděleně 

 od stavby. 

 Pro obec by bylo jistě přívětivé určovat pro různé lokality obce různé koeficienty. Pro 

nemovitosti umístěné v méně oblíbených částí obce nebo na okraji obce zvolit niţší 

koeficienty. Obcím by se příjem z daní nesníţil, jelikoţ by zvolila vyšší koeficienty pro 

nemovitosti sídlící přímo v centru nebo v historické části města. Bylo by vhodné stanovovat 

koeficienty desetinně, např. 3,5. 
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Správce daně 

Po srovnání s našimi sousedními státy jsme zjistili, ţe všechny tyto státy mají správce 

daně v podobě samotné obce, ve kterém se nemovitost nachází, ale nejen sousední státy, ale 

 i většina vyspělých států Evropské unie. Česká republika je jedním z málo států, kde správu 

daně z nemovitostí vykonávají na základně zákona o správě daní a poplatků místně příslušné 

finanční úřady s ohledem na umístění nemovitostí. Přesunutí správy daně z finančních úřadů 

na samotné obce, by sice znamenalo větší odpovědnost pro obce, ale na druhou stranu by 

rychleji a jednodušeji získávaly informace z vyplněných daňových přiznání.Pro obce by bylo 

snadnější i vybírání, popřípadě vyhání daňových nedoplatků a jednodušší způsob kontroly 

 a tím zamezení případným daňovým únikům. 
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5. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo popsat daňový systém České republiky, analyzovat 

součastnou daň z nemovitostí, srovnat ji se sousedními státy (Rakusko, Německo, Polsko 

 a Slovensko) a navrhnout případné změny, které se týkají daně z nemovitostí. Lze 

konstatovat, ţe stanovené cíle práce se podařilo splnit. 

Diplomová práce je teoreticky zaměřena na základní pojmy související s daní, 

s konstrukčními prvky daně a s ekonomickou podstatou daně. Charakteristika České daňové 

soustavy a stručný popis daňových a nedaňových příjmů do státního rozpočtu je zde taky 

obsaţeno.  V práci je uvedena podrobnější analýza daně z nemovitostí, konkrétněji její náhled 

do historie, právní úprava, subjekt daně, osvobození od daně a způsob stanovení daně. 

Při porovnání daně z nemovitostí se sousedními státy vyplývá, ţe v Polsku nejsou  

do základu daně zahrnuty zemědělské půdy a lesy, které nejsou pouţívány k podnikání. 

Rozdíl spočívá i v základu daně pro nemovitosti slouţící k podnikatelské činnosti, který  

se sestavuje podle zákona o dani z příjmu jako základ pro odpisy majetku. Zákon o místních 

daních a poplatcích v Polsku určuje maximální daňové sazby, které mohou být pouţity. Kaţdá 

obec má potom ve své pravomoci stanovené sazby daně sníţit. 

Odlišnými znaky rakouské úpravy daně z nemovitostí je především stanovení základu 

daně. V ČR je základ daně určen podle velikosti nemovitosti, za to v Rakousku je stanoven 

hodnotově. Tedy rakouský správce daně určí základ daně ve výši jednotkové hodnoty 

nemovitostí, tato hodnota je většinou niţší neţ skutečná trţní hodnota. Správce daně, v tomto 

případě obec, můţe vypočtenou daň zvýšit prostřednictvím daňového multiplikátoru.  

I v Německu je určován základ daně hodnotovým způsobem, tedy ve výši jednotkové 

hodnoty nemovitosti. Koeficienty daně z nemovitostí jsou zde rozděleny zvlášť pro staré 

spolkové země a pro nové spolkové země. Německým správcem daně je obec, která má právo 

určit municipální koeficient k navýšení dani.  

Slovenská daň z nemovitosti se rozděluje na daň ze staveb, z pozemků a z bytů  

a z nebytových prostorů. Správce daně zde vykonává obec, která má oproti obcím v ČR větší 

pravomoc. Správce má právo sníţit nebo zvýšit sazbu daně v jednotlivém katastrálním území 

obce. Dále slovenský správce daně je oprávněn určovat úplné osvobození od daně, popř. 

sníţení daně. Při procentuálním výpočtu daňového zatíţení bylo zjištěno, ţe poplatníci daně 

na Slovensku odvádí do obecních rozpočtů vyšší daně. 
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Pro daň z nemovitostí v ČR by bylo vhodná novelizace v podobě rozšíření pravomoci 

obcím, a to prostřednictvím místního koeficientu. Obce by měly mít právo určovat odlišné 

místní koeficienty pro rodinné domy, pro stavby slouţící k podnikatelským účelům atd. Pro 

obec by jistě bylo přívětivé stanovovat různé koeficienty k jednotlivým částím obce. 

Okrajovým částem obce přiřadit niţší koeficient a pro stavby umístěné v centru nejvyšší. 

V rámci srovnání s našimi sousedními státy a celkově i s vyspělými státy EU, by bylo 

vhodné přesunout funkci správce daně z finančních úřadů na samotné obce. Pro obce 

 to znamená větší odpovědnost kvůli výběru daní, ale na druhou stranu rychlejší a jednodušší 

přístup k informacím daňových přiznání. 
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