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1. Manželé – majetek v SJM a ve spoluvlastnictví 
Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve 
spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného domu činí 2 400 000 Kč, cena 
zjištěná pozemků činí 1 600 000 Kč.  Uvedené nemovité věci manželé prodali panu Karlovi. Cena 
sjednaná rodinného domu byla stanovena ve výši 2 000 000 Kč a ve vztahu k pozemkům 1 600 000 
Kč. Pro určení srovnávací daňové hodnoty si zvolili cenu zjištěnou. Právní účinky vkladu vznikly 14. 
11. 2014, vklad práva byl proveden 5.1. 2015. 
Určete osobu poplatníka,  nabývací hodnotu, výši daně, počet DAP.   
Řešení: 
Ve smlouvě není nic uvedeno ohledně osoby poplatníka, proto je poplatníkem podle § 1 ZOS DNNV 
převodce – manželé + § 30 ZOS DNNV  ve vztahu k majetku ležícímu v SJM = v daňovém řízení 
vystupuje jeden z nich jako společný zmocněnec a dále oba manželé každý sám ve vztahu k podílu na 
pozemcích. Budou tedy podána 3 daňová přiznání.  
 
Výpočet daně z RD – SDH = 75% ceny zjištěné = 1800 000 Kč 
                                  CS   =  2 000 000 Kč 
Nabývací hodnotou bude cena sjednaná. Sazba daně = 4 %. Daň = 80 000 Kč.  
1 DAP 
Výpočet daně z pozemků – každý z manželů podává samostatné DAP 
                                 SDH = 75 % ceny zjištěné (1600 000 : 2 = 800 000) = 600 000 Kč 
                                 CS = 800 000 Kč 
Nabývací hodnotou je  cena sjednaná (polovina). Sazba daně = 4 %. Daň = 32 000 Kč  
2 DAP  - každý z manželů své DAP 
Lhůta pro podání DAP : 30. 4. 2015 
 
 
2. pro stanovení srovnávací daňové hodnoty byla využita cena zjištěná  
Dva převodci (P), a to P1, P2 prodávají nemovité věci, každý je spoluvlastníkem ½ 
nemovitých věcí – celková cena sjednaná byla shodnuta ve výši 14 000 000 Kč, cena zjištěná 
byla ve znaleckém posudku stanovena ve výši  17 200 000 Kč.  Nabyvatelé (N) jsou 2 osoby, 
a to -  N1, N2. Ve smlouvě je  jednoznačně uvedeno, že nabyvatel N2 je poplatníkem  daně 
z nabytí nemovitých věcí.  Právní účinky vkladu vznikly dne 2. 1. 2014. Vklad práva byl 
proveden dne 4. 3.  2014.  
 
Zadání:  
Uveďte poplatníka, základ daně, uznatelný výdaj, případně zálohu, daň, počet podaných 
daňových přiznání (DAP), počet vložek 
 
Řešení:  
Z úpravy uvedené v § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z  nabytí 
nemovitých věcí („zákonné opatření“), je v tomto  případě poplatníkem ve vztahu 
k nabyvateli N1 každý z prodávajících P1 a P2, a to ve stejném podílu. Nabyvatel N1 je  
podle § 41 zákonného opatření v postavení ručitele. Dalším poplatníkem je nabyvatel N2. 
Převodce v není v pozici ručitele.  
 
 
Výpočet: Cena sjednaná 14 000 000 Kč, z toho P1 převádí majetek za 7 000 000 Kč a 
rovněž tak P2 převádí majetek za 7 000 000 Kč, tj. mezi každým prodávajícím a kupujícím je 
převáděn majetek v hodnotě 3 500 000 Kč. 
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Celková cena zjištěná činí 17 200 000 Kč. Srovnávací daňová hodnota = 75 % ceny zjištěné 
= 17 200 000 x 75 % = 12 900 000 Kč.   
Nabývací hodnota se určí porovnáním ceny sjednané se srovnávací daňovou hodnotou. 
 
Z uvedeného výpočtu je zřejmé, že cena sjednaná je vyšší než srovnávací daňová hodnota. 
Nabývací hodnotou  bude tedy cena sjednaná. Základ daně mezi každým převodcem a 
každým nabyvatelem je 3 500 000 Kč. Protože  N2 je podle smlouvy poplatníkem daně 
z nabytí nemovitých věcí, posoudí se základ daně v rozsahu odpovídajícím jím nabývaného 
majetku, tj. celkem 7 000 000 Kč. Nabyvatel N1 je ručitelem, protože poplatníkem bude P1 a 
P2.  
N2 si uplatnil uznatelný výdaj  podle § 10 zákonného opatření - náklady na znalecký posudek  
ve výši 10 000 Kč.  
 
P1 podá 1 DAP ve vztahu k nabyvateli N1 – ZD = 3 500 000 Kč x 4 % = daň =  140 000 Kč 
P2 podá 1 DAP ve vztahu k nabyvateli N1 – ZD = 3 500 000 Kč x 4 % = daň =  140 000 Kč 
N2 podá 1 DAP ve  vztahu k podílu na  
nemovité věci nabyté od P1 a P2 -   ZD = 7 000 000 Kč – 10 000= 6 990 000 x 4 % = daň = 
279 600 Kč   
Lhůta pro podání DAP : u všech poplatníků 30. 6. 2014 
Lhůta splatnosti daně: u všech poplatníků 30. 6. 2014 
 
 
 
 
Poplatník  Základ 

daně 
Uznatelný 
výdaj 

Záloha  Daň  Počet DAP  

P1 – převodce P1 3 500 000  0 140 000 1 
P2 -  převodce P2 3 500 000  0 140 000 1 
N2 – nabyvatel N2 6 990 000 10 000 0 279 600 1 
 
3. Směna – územní samosprávný celek a fyzická osoba  
Obec směňuje pozemek A  - cena sjednaná 100 000 Kč, cena zjištěná 200 000 Kč s panem 
Novákem za pozemek B – cena sjednaná  150 000 Kč, cena zjištěná 250 000 Kč.  
Postup při stanovení nabývací hodnoty:  
Podle § 22 ZOS DNNV je nabývací hodnotou cena sjednaná. Podle § 13 ZOS DNNV je cenou 
sjednanou úplata. Podle § 4 odst. 2 se úplatou  rozumí cena zjištěná nepeněžitého plnění.  
 
Nabývací hodnota pozemku A = cena zjištěná nemovité věci B = 250 000 Kč 
Nabývací hodnota pozemku B = cena zjištěná nemovité věci A = 200 000 Kč 
 
4. Právo stavby 
Pan Nový je vlastníkem pozemku parc. č. 40 v katastrálním území Květnice. Pan Nový zřídil 
ve prospěch stavebníka pana Kauckého právo stavby k uvedenému pozemku.  Ze smlouvy 
vyplývá právo stavebníka k výstavbě rodinného domu  na pozemku, který je zatížen právem 
stavby, jako věcným právem. Ve smlouvě byl sjednán stavební plat ve výši 5000 Kč měsíčně, 
právo stavby je zřízeno na dobu 60 let.  Cena zjištěná byla stanovena  v souladu s příslušnými 
oceňovacími  předpisy na částku  4 000 000 Kč.  Právní účinky vkladu do katastru 
nemovitostí vznikly dne  30. 4. 2015, vklad práva byl proveden dne  30. 6. 2015.  
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Řešení: 
Poplatníkem daně je podle § 1 ZOS DNNV nabyvatel, protože se nejedná o kupní nebo 
směnnou smlouvu. V takovém případě není určen ručitel (§ 41 ZOS DNNV). Nejde-li o 
speciální případy (např. zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce či státu), určí se 
nabývací hodnota porovnáním sjednané ceny a srovnávací daňové hodnoty určené ze zjištěné 
ceny (§12 odst.1 a 2 a §14 odst.1 a odst.3 písm.b)  zákonného opatření).  

Sjednanou cenou je veškeré plnění (peněžité i nepeněžité), které je poskytnuto za přijaté 
plnění, tj. za zřízení práva stavby. Bude-li dohodnuto plnění v opětujících se dávkách jako 
stavební plat, je sjednanou cenou součet všech plnění, tj. (5 000 x 12) x 60 = 3 600 000.  
Zjištěná cena pro určení srovnávací daňové hodnoty se stanoví podle ust. § 16a zákona 
č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, a ust. § 39 vyhlášky 
Ministerstva financí č.441/2013 Sb., k provedení zákona o ocenění majetku.  Znalecký 
posudek je povinnou přílohou daňového přiznání a poplatník si proto může uplatnit při 
stanovení základu daně  jako uznatelný výdaj  náklady a odměnu, které prokazatelně  zaplatil 
znalci (§ 10 a § 24 zákonného opatření).  V daném případě není uplatněn.  Pro stanovení 
nabývací hodnoty je třeba porovnat srovnávací daňovou hodnotu (4000 000 x 75 % = 3000 
000 Kč) se sjednanou cenou  tj. 3600 000 Kč. Nabývací hodnotou je cena sjednaná. Při 4 % 
sazbě daně bude vypočítána daň ve výši 144 000 Kč. Lhůta pro podání přiznání končí dne 30. 
9. 2015. 
 
5. zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví 
Spoluvlastníci Karel a Pavel uzavřeli dohodu o zrušení a vypořádání podílového 
spoluvlastnictví.  Na základě dědického řízení se stali spoluvlastníky dvou rodinných domů, 
jeden v katastrálním území Praha – Nové město a druhý v katastrálním území Klánovice. Pan 
Karel se stal vlastníkem podílu v rozsahu 2/3 a pan Pavel se stal vlastníkem podílu v rozsahu 
1/3.    Účastníci právního jednání se dohodli tak, že pan Karel si po vypořádání majetku nechá 
nemovitou věc na území Prahy 1, cena zjištěná činila  12 000 000 Kč a pan Pavel 
v katastrálním území Klánovice, cena zjištěná činila  6 000 000 Kč.   
Řešení: 
Z uvedeného je zřejmé, že celková hodnota nemovitých věcí, které měli spoluvlastníci 
v podílovém spoluvlastnictví činila 18 000 000. Vzhledem k tomu, že  Karel si ponechal 
nemovitou věc hodnotově odpovídající jím   původně vlastněnému rozsahu podílu, tj. 2/3 a 
Pavel v rozsahu 1/3 – nevzniká předmět daně z nabytí nemovitých věcí ani předmět daně 
z příjmů.   
 
6. zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví  
Spoluvlastníci Karel a Pavel uzavřeli dohodu o zrušení a vypořádání podílového 
spoluvlastnictví.  Na základě dědického řízení se stali spoluvlastníky dvou rodinných domů, 
jeden v katastrálním území Praha – Nové město a druhý v katastrálním území Klánovice. Pan 
Karel a  pan Pavel jsou ideálními spoluvlastníky.    Účastníci právního jednání se dohodli tak, 
že pan Karel si ponechá nemovitou věc na území Prahy 1, cena zjištěná činila  12 000 000 Kč 
a pan Pavel v katastrálním území Klánovice, cena zjištěná činila  6 000 000 Kč a zároveň pan 
Karel doplatil panu Pavlovi částku 2 000 000 Kč.   
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Řešení: 
Z uvedeného je zřejmé, že celková hodnota nemovitých věcí, které měli spoluvlastníci 
v podílovém spoluvlastnictví činila 18 000 000. Každý ze spoluvlastníků měl tedy podíl 
v rozsahu 9 000 000 Kč.  Pan Karel nabyl oproti svému původnímu podílu podíl na 
nemovitých věcech větší o 3 000 000 Kč, a to za cenu sjednanou ve výši 2 000 000 Kč. 
Podstatou transakce tedy je, že pan Pavel převádí na pana Karla úplatně část svého podílu na 
nemovitých věcech.  
 
1. V § 2 odst. 3 ZOS DNNV je stanoveno, že v případě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví 
k více nemovitým věcem uvedeným v odstavci 1, jejichž spoluvlastníci jsou totožní, je 
předmětem daně z nabytí nemovitých věcí pouze úplatné nabytí vlastnického práva k podílu 
na těchto nemovitých věcech v rozsahu, v jakém svou hodnotou odpovídá kladnému rozdílu 
mezi souhrnem hodnot všech podílů spoluvlastníka na těchto nemovitých věcech po 
vypořádání a před vypořádáním; úplatou není podíl na těchto nemovitých věcech, ke kterému 
spoluvlastník vypořádáním pozbývá vlastnické právo.“  
Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí tedy v případě zrušení a vypořádání 
spoluvlastnictví není vzájemná směna podílů na jednotlivých nemovitých věcech, ale nabytí 
podílu na nemovité věci či nemovitých věcech ve větším rozsahu, než spoluvlastník původně 
vlastnil. Větší rozsah vlastnického práva se neposuzuje z hlediska velikosti nemovitých věcí 
(resp. podílu na nemovitých věcech), ale z hlediska nabývané hodnoty. Je-li tedy při zrušení 
a vypořádání spoluvlastnictví poskytováno protiplnění, porovnává se hodnota všech podílů na 
nemovitých věcech každého spoluvlastníka před vypořádáním s hodnotou jeho podílu/podílů, 
která mu náleží po vypořádání. Předmětem daně je proto nabytí vlastnického práva pouze 
k podílu na té nemovité věci (věcech), u které hodnotově získává více, než činila původně 
hodnota jeho majetku (podílů) na všech nemovitých věcech, které jsou předmětem 
vypořádání.  
 
2. poplatníkem je nabyvatel, tj. pan Karel, protože smlouva o zrušení a vypořádání podílového 
spoluvlastnictví nenaplňuje svou povahou základní atributy kupní smlouvy, a to i vzhledem 
k úpravě v NOZ - koupě § 2079 a násl. NOZ jako relativní majetkové právo a oddělení ze 
spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví § 1140 a násl. NOZ jako absolutní majetkové 
právo. Z toho důvodu bude poplatníkem v souladu s ust. § 1 odst. 1 písm. b) ZOS DNNV 
nabyvatel. 
 
3. pro stanovení nabývací hodnoty se porovná cena sjednaná (2 000 000 Kč)  se srovnávací 
daňovou hodnotou, tj. 75 % ceny zjištěné – v daném případě 75 % ze 3 000 000 činí  
2 250 000. Nabývací hodnotou je srovnávací daňová hodnota, protože je vyšší než cena 
sjednaná, tj. 2 250 000 Kč, daň bude při 4 % sazbě stanovena ve výši 90 000 Kč.  
 
7. zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem 
Protože se spoluvlastníci Karel a Pavel nedohodli na způsobu zrušení a vypořádání 
podílového spoluvlastnictví, podal pan Karel žalobu a soud rozhodl ve věci rozsudkem.   Na 
základě dědického řízení se stali spoluvlastníky dvou rodinných domů, jeden v katastrálním 
území Praha – Nové město a druhý v katastrálním území Klánovice. Pan Karel a  pan Pavel 
jsou ideálními spoluvlastníky.   Soud rozhodl tak,  že pan  Karel bude výlučným vlastníkem 
nemovité věci na  území Prahy 1 a pan Pavel v katastrálním území Klánovice. Zároveň soud 
určil náhradu k úhradě rozdílu ve výši  2 000 000 Kč.  
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Řešení: 
Z uvedeného je zřejmé, že celková hodnota nemovitých věcí, které měli spoluvlastníci 
v podílovém spoluvlastnictví činila 18 000 000. Každý ze spoluvlastníků měl tedy podíl 
v rozsahu 9 000 000 Kč.  Pan Karel nabyl oproti svému původnímu podílu  podíl na 
nemovitých věcech větší o 3 000 000 Kč, a to za náhradu určenou soudem  ve výši 2 000 000 
Kč.  
 
1. vzniká předmět daně, viz shora 
 
2. poplatníkem je nabyvatel, tj. pan Karel, protože smlouva o zrušení a vypořádání podílového 
spoluvlastnictví je upravena v jiné části občanského zákoníku a nelze ji považovat za smlouvu 
kupní (viz shora).  
2. Nabývací hodnotou a potažmo základem daně bude podle § 21 ZOS DNNV náhrada určená 
soudem, tj. 2 000 000 Kč. 
 
8. pro stanovení srovnávací  daňové hodnoty byla využita směrná hodnota  
Dva převodci (P), a to P1, P2 prodávají nemovité věci, každý je spoluvlastníkem ½ 
nemovitých věcí. Ve smlouvě byla sjednána finanční náhrada ve výši  5 000 000 Kč.  Vedle 
tohoto ujednání bylo v článku VII. Smlouvy se souhlasem věřitele zakotveno, že nabyvatelé 
převezmou povinnost uhradit zůstatek úvěru ve výši 3 200 000 Kč.  Nabyvatelé (N) jsou 2 
osoby, a to -  N1, N2. Ve smlouvě je  jednoznačně uvedeno, že nabyvatel N2 je poplatníkem  
daně z nabytí nemovitých věcí.  Právní účinky vkladu vznikly dne 2. 1. 2014. Vklad práva byl 
proveden dne 4. 3. 2014.  
 
Z úpravy uvedené v § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z  nabytí 
nemovitých věcí („zákonné opatření“), je v tomto případě poplatníkem ve vztahu k nabyvateli 
N1 každý z prodávajících P1 a P2, a to ve stejném podílu. Nabyvatel N1 je  podle § 41 
zákonného opatření v postavení ručitele. Dalším poplatníkem je nabyvatel N2. Převodce 
v není v pozici ručitele.  
N2 si uplatnil uznatelný výdaj  podle § 10 zákonného opatření - náklady na znalecký posudek  
ve výši 10 000 Kč.  
 
 
Výpočet: Cena sjednaná  v penězích 5 000 000 Kč + 3 200 000 Kč (hodnota převzatého 
zůstatku úvěru) – celkem 8 200 000 Kč (§ 4 zákonného opatření), z toho P1 převádí majetek 
za 4100 000 Kč a rovněž tak P2 převádí majetek za 4100 000 Kč, tj. mezi každým 
prodávajícím a kupujícím je převáděn majetek v hodnotě 2 050 000 Kč. 
 
V DAP si poplatníci vybrali pro určení srovnávací daňové hodnoty směrnou hodnotu. Všichni 
uvedli ve zvláštní příloze k daňovému přiznání pro určení směrné hodnoty klíčové znaky 
jednotlivých nemovitých věcí. Podle § 44 zákonného opatření je poplatník  povinen platit daň 
z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím zálohy ve výši 4 % sjednané ceny. V tomto případě 
si každý z poplatníků vyčíslí zálohu,  která je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání 
(§ 46 zákonného opatření). Záloha se zaokrouhluje na celé koruny nahoru (§ 45 zákonného 
opatření).  
 
Následně správce daně v rámci daňového řízení vypočítá směrnou hodnotu. Poté porovná 
cenu sjednanou ve výši 8 200 000 Kč se srovnávací daňovou hodnotou (75 % směrné 
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hodnoty). Směrná hodnota byla stanovena ve výši 16 000 000 Kč, z toho činí srovnávací 
daňová hodnota  12 000 000 Kč (16 000 000 x 75 % = 12 000 000). Sjednaná cena je nižší 
než srovnávací daňová hodnota. Nabývací hodnotou  bude srovnávací daňová hodnota.  
 
N2 sice uhradil  náklady na znalecký posudek  ve výši 10 000 Kč, ovšem znalecký posudek 
určující cenu zjištěnou nebyl podkladem pro stanovení základu daně, uznatelný výdaj nelze 
uplatnit.   
 
Výpočet zálohy  
P1 výpočet  ve vztahu k nabyvateli N1 – záloha = ¼ ceny sjednané x 4 % = 2 050 000 Kč x 4 
% =  82 000 Kč 
P2 výpočet ve vztahu k nabyvateli N1 – záloha = ¼  ceny sjednané x 4 % = 2 050 000 Kč x 4 
% =  82 000 Kč 
N2 výpočet  ve  vztahu k podílu na nemovité věci nabyté od P1 a P2 – záloha = ½ ceny 
sjednané x 4 % =  4 100 000 Kč x 4 % = 164 000 Kč 
 
Lhůta pro podání DAP : u všech poplatníků 30. 6. 2014 
Lhůta splatnosti zálohy: u všech poplatníků 30. 6. 2014 
  
Každý z poplatníků  P1 a P2 podal 1 daňové přiznání a zálohu vyčíslili a uhradili ve shora 
uvedené výši v souladu se zákonem.  
Poplatník N2 nepostupoval podle ust. § 4 zákonného opatření a při výpočtu zálohy vycházel 
pouze z částky plnění v penězích, tj. z částky 2 500 000 Kč (z celkové částky 5 000 000 Kč). 
Zálohu v podaném daňovém přiznání si vyčíslil ve výši  4 % z 2 500 000 = 100 000 Kč  a tuto 
částku ve lhůtě pro podání DAP, tedy i ve lhůtě splatnosti zálohy uhradil, tj. do 30. 6. 2014.  
 
Zadání:  
Proveďte výpočet  správce daně, na základě shora uvedených skutečností a podaných 
DAP.  
 
Výpočet daně provedený správcem daně:  
Mezi každým převodcem a nabyvatelem jsou převáděny nemovité věci, jejich srovnávací 
daňová hodnota odpovídá ¼ srovnávací daňové hodnoty  (75 % směrné hodnoty): 
16 000 000 x 75 % = 12 000 000: 4 = 3 000 000 Kč  
 
DAP P1 -   
záloha = ¼ ceny sjednané x 4 % = 2 050 000 Kč x 4 % =  82 000 Kč 
Daň  =  ZD = 3000 000 x 4 % = daň =   120 000 Kč,   
rozdíl mezi zálohou a vypočtenou daní =   38 000 Kč (120 000 – 82 000), je splatný ve lhůtě 
30 dnů od doručení platebního výměru (§ 49 zákonného opatření).  
DAP P2  
záloha = ¼ ceny sjednané x 4 % = 2 050 000 Kč x 4 % =  82 000 Kč 
Daň  =  ZD = 3 000 000 x 4 % = daň =   120 000 Kč,  
rozdíl mezi zálohou a vypočtenou daní =  38 000 Kč (120 000 – 82 000), je splatný ve lhůtě 
30 dnů od doručení platebního výměru (§ 49 zákonného opatření).  
DAP N2 záloha přiznaná poplatníkem z ceny sjednané ve výši 2 500 000 Kč = 100 000 Kč.  
Záloha vyměřená správcem daně z ceny sjednané v plné výši  4 100 000 Kč = 164 000 Kč.  
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Rozdíl mezi zálohou vyměřenou správcem daně a vyčíslenou v podaném  DAP poplatníkem = 
64 000 Kč (164 000 – 100 000).  
Částka 64 000 Kč  je splatná v náhradní lhůtě do 30 dnů od doručení platebního výměru  
Dále správce daně vyměří ve stejném platebním výměru daň. Základem daně bude srovnávací 
daňová hodnota (polovina), protože je vyšší než cena sjednaná.          
ZD = 6 000 000 x 4 % = daň = 240 000 Kč, rozdíl mezi správnou výší zálohy a vypočtenou 
daní, tj. 240 000 – 164 000 = 76 000 Kč je splatný ve lhůtě 30 dnů od doručení platebního 
výměru (§ 49 zákonného opatření).  
 
 
 
 
 


