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Mil  k l n  ní k l

držíte v ruce 4. vydání knihy o majetkových daních a dani silniční neboli tzv. „komentář 
o malých daních“, možná si prohlížíte e-book této knihy.

Mám radost, že si tato kniha našla místo na trhu a mám radost, že letos vychází prakticky 
hned na začátku roku 2019. To se nám v předchozích letech nedařilo.

Pokud se chcete dozvědět ještě více o problematice malých daní, mám pro Vás několik tipů.

Tím prvním je zcela jistě náš již tradiční Daňový specialista 2019, který se koná v našem sídle 
v Bohuňovicích u Olomouce na přelomu měsíců srpna a září. Všichni tři autoři této knihy 
zde vystupují. A co může být více než živé setkání face to face? Dokonce jsme už v roce 2018 
problematice daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí rozšířili prostor, aby bylo 
více času problematiku na jedné straně vysvětlit a na druhé straně pochopit.

Tím druhým tipem je online záznam z Daňového specialisty 2018, který můžete mít ještě dnes ve 
svém počítači. O výhodách online vzdělávání není třeba hovořit, je to dnes již součást vzdělávání 
a jsme rádi, že jsme toho součástí.

Loňský rok přinesl novou etapu mezi našimi knihami, a to etapu knih s e-bookem neboli 
s možností využití knihy ve formě pdf. 

E-book máte tzv. „na věky“ a můžete vyhledávat, což je zcela jistě výhoda.

Děkuji, že tato nová lodička roku 2018 pluje… díky Vám.

Moje poděkování patří autorům, že měli chuť pro nás všechny dílo opět aktualizovat a moje 
poděkování patří také naší kolegyni Karolíně Maňáskové, která pro Vás opět i v roce 2019 celou 
publikaci sázela. 

Přeji Vám na začátku roku 2019 splnění všech přání, rok plný zdraví a pohody… Nenechte si vzít 
nikým svoje sny a touhy a nedovolte, aby je cokoliv z Vašeho života zahnalo.

Krásné dny…

S láskou

P.
a uk

zakladatelka a     Účetního portálu  
www.ucetni-portal.cz 
www.pevacoukova.cz

. . . J S M E  R Á D I ,  Ž E  J D E T E  S  N Á M I . . .
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ZDNV
z. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí,  
ve znění pozdějších předpisů

 n  k nn  at ní
zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani  
z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších 
předpisů

ZDSL
z.č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění 
pozdějších předpisů 

D  n  aň  
z. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění  
pozdějších předpisů

čansk  k ník
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

k n  in stičníc  í k c
z. č. 84/2015 Sb., kterým se mění zákon 
č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách 
a o změně některých zákonů (zákon o inves-
tičních pobídkách), ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony

katastr lní l ška
vyhl. č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí  
(katastrální vyhláška)

katastr lní k n
z. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí  
(katastrální zákon), ve znění pozdějších 
předpisů

l sní k n
z. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění  
pozdějších předpisů

sta ní k n
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění  
pozdějších předpisů

ní k n
z. č. 254/2001 Sb., 254/2001, o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění  
pozdějších předpisů

k n  níc  k unikacíc
z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  
ve znění pozdějších předpisů

k n  cíc
z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů

n r tick  k n
z. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podniká-
ní a o výkonu státní správy v energetických  
odvětvích a o změně některých zákonů (ener-
getický zákon), ve znění pozdějších předpisů

l ška  cn c  a a cíc  na u í-
ní í

vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích  
na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů

k n  lastnict í t
z. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění  
pozdějších předpisů

Generální finanční ředitelství

na  u it c  krat k  u likaci

s tli k
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Příklad Judikatura

Rok 2019 Koordinační výbor
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Daň z nemovitých věcí je jednou z nejstarších daní vůbec, která se vybírala už ve starověku. Svou 
podstatou jde o majetkovou daň. Daň z nemovitých věcí je jedinou daní daňové soustavy České 
republiky, jejíž celý výnos je určen do veřejných rozpočtů, tj. rozpočtů obcí. Výnos daně, který 
obce mohou do určité míry ovlivnit, např. nastavením koeficientů, je v současné době relativně 
malý (roční výnos daně činí cca 12 mld. Kč). Přesto jsou tyto finanční prostředky významným 
zdrojem obecních rozpočtů, zejména u menších obcí, a tak do určité míry ovlivňují i kvalitu 
života jejich občanů. Daň z nemovitých věcí je trvalou součástí daňových systémů i v ostatních 
státech, a proto lze předpokládat, že to je daň, která přetrvá i do budoucnosti.

Daň z nemovitých věcí je v rámci daňové soustavy České republiky atypickou daní, neboť 
je poplatníky přiznávána dopředu na zdaňovací období. V době redakční uzávěrky 4. vydání 
publikace již bylo možné předjímat změny v ZDNV účinné na zdaňovací období r. 2019, proto 
je toto vydání aktualizováno na zdaňovací období r. 2019 s tím, že legislativní změny, které 
k 1. 12. 2018 nebyly zveřejněny ve Sbírce zákonů, jsou do publikace zapracovány coby výhled 
na zdaňovací období 2019. Část publikace, která je zaměřená na daň z nemovitých věcí obsahuje 
aktuální výklad jednotlivých ustanovení zákona s tím, že si neklade za cíl postihnout veškeré 
detaily zdanění pozemků, zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek v České republice, neboť 
z praxe je zřejmé, že v určitých případech je nutností individuální posouzení konkrétní situace, 
přesto s každým dalším vydáním je snahou autorky rozšiřovat komentář k jednotlivým 
paragrafům a poskytovat výklad v co možná větší šíři.

Údaje o daňových subjektech i nemovitých věcech uvedené v zadání jednotlivých příkladů jsou 
fiktivní. Konkrétní dny uváděné v příkladech nezohledňují kalendářní dny, tzn. v textu není 
zapracováno počítání času dle § 33 odst. 4 DŘ, dle kterého připadne-li poslední den lhůty 
na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

D
Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Komentář k z. č. 338/1992 Sb., o dani  
z nemovitých věcí, ve znění pozdějších 
předpisů, s příklady 
– právní stav k 1. 1. 2019.

Ing. Jana Procházková

Úvodní ustanovení (§ 1 ZDNV)

ZDNV upravuje daň z nemovitých věcí, kterou tvoří daň z pozemků a daň ze staveb 
a jednotek.

ZDNV je členěn do šesti částí. První část ZDNV upravuje daň z pozemků, druhá část daň ze staveb 
a jednotek, třetí část obsahuje společná ustanovení, čtvrtá část správu daně z nemovitých 
věcí, pátá část vymezuje oznamovací povinnost obce, šestá část jsou zmocňovací ustanovení 
a poslední sedmá část ZDNV obsahuje přechodná a závěrečná ustanovení. Součástí ZDNV je 
příloha, která taxativně vymezuje inženýrské stavby, které jsou zdanitelnou stavbou.

Definici nemovité věci přebírá ZDNV z občanského zákoníku. Rovněž vymezení příslušenství 
vychází z občanského zákoníku.

. D   M
I.1. Předmět daně (§ 2 ZDNV)

t  an   k  s u k  na í sk  r u lik  i an   katastru 
n it stí. Podle katastrální vyhlášky katastr nemovitostí eviduje deset základních druhů 
pozemků: ornou půdu, chmelnici, vinici, zahradu, ovocný sad, trvalý travní porost, lesní 
pozemek, vodní plochu, zastavěnou plochu a nádvoří a ostatní plochu. Předmět daně z pozemků 
tyto druhy pozemků respektuje. ZDNV k těmto deseti druhům pozemků dle evidence katastru 
nemovitostí přidává své dva druhy pozemku, a to stavební pozemek a zpevněnou plochu 
pozemku, které jako jediné definuje v samotném textu zákona. 

Při nesouladu mezi evidovaným údajem o druhu pozemku v katastru nemovitostí a skutečným 
právním stavem pozemku je v daňovém řízení nutné individuální posouzení skutečného 
právního stavu pozemku, neboť údaje o druhu pozemku evidované v katastru nemovitostí 
nejsou v daňovém řízení obligatorní. Skutečný právní stav pozemku je druh pozemku, který 
vychází z pravomocného rozhodnutí správního orgánu nebo z jiných právních důvodů. V případě 
pochybností o správnosti evidence v katastru nemovitostí by měl správce daně posoudit 
důkazní prostředky doložené poplatníkem, zejména pravomocná rozhodnutí správních orgánů 
nebo ověřit jiné právní důvody rozhodné pro evidenci druhu pozemku zapsaného v katastru 
nemovitostí. V rozporných případech by měl druh pozemku respektovat skutečný právní stav 
pozemku, a to bez ohledu na druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí.

Z katastrálního zákona mimo jiné vyplývá povinnost vlastníků a jiných oprávněných ohlásit 
katastrálnímu úřadu změny údajů v evidenci katastru nemovitostí. Pokud tak neučiní, 
vystavují se sankcím vyplývajícím z katastrálního zákona.

§ 1
ZDNV

§ 2
ZDNV



13Daň  n it c  cí – n . ana r c k12 Daň  n it c  cí – n . ana r c k

 i n ní k ani  n it c  cí s  t an   k  naču  ís n  kt r  
l  k n  k ln ní i n ní k ani  n it c  cí ísluší k nkr tní u ru u 

ku

A – orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad,

B – trvalý travní porost,

C –  hospodářský les s možností vyplnění kódu souboru lesních typů, který poplatník vyplňuje 
v případě, že základem daně je cena dle platného cenového předpisu  k 1. 1. zdaňovacího 
období,

D – rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb,

E – zastavěná plocha a nádvoří,

F – stavební pozemek,

G - ostatní plocha,

X –  zpevněná plocha pozemku, užívaná k podnikání, konkrétně k zemědělské prvovýrobě,  
lesnímu a vodnímu hospodářství, nebo v souvislosti s ním,

Y –  zpevněná plocha pozemku, užívaná k podnikání, konkrétně k průmyslu, stavebnictví,  
dopravě, energetice, ostatní zemědělské výrobě, ostatním druhům podnikání, nebo 
v souvislosti s ním.

Příklad:

Pozemek p. č. 10 je v katastru nemovitostí evidován v druhu pozemku vodní plocha se způsobem 
využití zamokřená plocha. Vlastník pozemek drenážemi odvodnil. Pozemek je užíván jako 
okrasná zahrada s trvalými porosty. Změna druhu pozemku v evidenci katastru nemovitostí 
ani na základě pravomocného rozhodnutí jiného správního orgánu nebyla provedena. Pro 
účely daně z pozemků je tento pozemek nadále posuzován dle evidence katastru nemovitostí, 
tzn. dle druhu pozemku vodní plocha, která je dle § 2 odst. 2 písm. c) ZDNV mimo předmět 
daně z pozemků. Katastrální zákon ukládá vlastníkovi povinnost ohlásit katastrálnímu 
úřadu změny údajů katastru, tzn. i změnu druhu či způsobu využití pozemku.

Příklad:

Pozemek p. č. 11 je v katastru nemovitostí evidován v druhu pozemku ostatní plocha se 
způsobem využití jiná plocha. Pozemek je nezastavěný zdanitelnou stavbou. Stavební 
úřad vydal stavební povolení na stavbu garáže na tomto pozemku. Od 1.1. následujícího 
zdaňovacího období bude tento pozemek zdaněn daní z pozemků v druhu pozemku stavební 
pozemek, neboť naplňuje podmínky § 6 odst. 3 ZDNV.

Z dikce § 2 odst. 2 ZDNV vyplývá negativní vymezení předmětu daně z pozemků. t  
an    k  n s u l  ís .

a) pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb.

Předmětem daně z pozemků nejsou pozemky zastavěné budovami, splňujícími definici budovy 
dle § 2 písm. l) katastrálního zákona, a inženýrskými stavbami uvedenými v příloze k ZDNV, 
tzn. budovami a inženýrskými stavbami, které jsou předmětem daně ze staveb a jednotek, a to 
v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb. Vyloučení z předmětu daně z pozemků lze uplatnit 
v okamžiku existence zdanitelné stavby, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí 
dokončená nebo užívaná budova podle katastrálního zákona, popř. inženýrská stavba uvedená 
v  příloze k tomuto zákonu.

Pozemek bez ohledu na druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí, který je zcela zastavěný 
zdanitelnými stavbami, které jsou předmětem daně ze staveb a jednotek dle § 7 ZDNV, je  mimo 
předmět daně z pozemků a neuvádí se v daňovém přiznání. Pokud je pozemek uvedenými 
zdanitelnými stavbami zastavěn pouze zčásti, nezastavěná část pozemku je předmětem daně 
z pozemků. Tuto skutečnost musí poplatník zohlednit v daňovém přiznání. Ve II. oddílu – údaje 
k dani z pozemků daňového přiznání na řádku č. 207 b) poplatník uvádí celkovou výměru 
pozemku dle evidence katastru nemovitostí a na řádku č. 207 d) přizná výměru pozemku 
zastavěnou zdanitelnou stavbou (u pozemku zastavěného zdanitelnou stavbou I - ostatní 
budovou tvořící příslušenství k budově obytného domu uvádí na řádku č. 207 d) celkovou 
výměru zastavěnou touto zdanitelnou stavbou bez snížení zastavěné plochy zdanitelné 
stavby o 16 m2). Na řádku č. 210 daňového přiznání se uvádí celková výměra pozemku snížená 
o výměru zastavěnou zdanitelnými stavbami, tzn. rozdíl mezi údaji uvedenými na řádcích 
č. 207 b) a 207 d) II. oddílu – údaje k dani z pozemků.

Příklad:

Pozemek ostatní plochy p. č. 1 o výměře 1400 m2 je ve vlastnictví obchodní společnosti XO, 
která podniká v energetice. Pozemek je zastavěný administrativní budovou (o zastavěné 
ploše 300 m2), výrobní halou (o zastavěné ploše 400 m2) a linkou, která sestává z otevřené 
schodišťové věže bez opláštění (o zastavěné ploše 80 m2), havarijní nádrže (o zastavěné ploše 
50 m2) a absorbéru (o zastavěné ploše 70 m2). Dále je na pozemku přístřešek garážových stání 
(o výměře 100 m2) a zpevněná asfaltová plocha (o výměře 200 m2). Zbývající část pozemku, 
tj. 200 m2, je zatravněna. Předmětem daně z pozemku ostatní plochy není zastavěná plocha 
zdanitelnými stavbami - budovami, tj. část pozemku zastavěná administrativní budovou 
a výrobní halou (celková zastavěná plocha 700 m2). Schodišťová věž pro absenci obvodového 
pláště nevyhovuje definici budovy. Schodišťová věž, havarijní nádrž ani absorbér nejsou 
mezi zdanitelnými inženýrskými stavbami uvedenými v příloze zákona. Z inženýrských 
staveb pro energetiku, které jsou zdanitelnými stavbami, jsou v příloze k ZDNV uvedeny 
pouze komíny a chladící věže pro energetiku. Žádnou z těchto uvedených inženýrských 
staveb pozemek p. č. 1 není zastavěn. Ve výsledku je tak předmětem daně z pozemků celková 
výměra pozemku ostatní plochy p. č. 1 snížená o výměru zastavěnou zdanitelnými stavbami 
(v tomto případě pouze budovami), tj. 1400 – 700 = 700 m2.
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Příklad:

Součástí pozemku zastavěné plochy a nádvoří p. č. 2 o výměře 650 m2 ve vlastnictví 
pana A. B. je zemědělská usedlost čp. 11. Sestává z obytné části, která vyhovuje definici 
rodinného domu (o zastavěné ploše 150 m2), stodoly (o zastavěné ploše 100 m2), kůlny 
(o zastavěné ploše 30 m2) a garáže (o zastavěné ploše 20 m2). Tyto vyhovují definici budovy 
dle katastrálního zákona. Dále je na pozemku venkovní bazén bez zastřešení (o výměře 
40 m2), pergola (o výměře 20 m2), zpevněná plocha zámkovou dlažbou (o výměře 20 m2) 
a opěrná zeď s plotem (o výměře 70 m2). Zbývající část pozemku, tj. 200 m2, je zatravněna, 
osázena trvalými porosty. Všechny stavby na pozemku slouží ke společnému účelu, 
k bydlení vlastníka. Budovy nejsou provozně propojeny. Předmětem daně z pozemků není 
zastavěná plocha zdanitelnými stavbami - budovami, tj. část pozemku zastavěná rodinným 
domem, stodolou, kůlnou a garáží (celková zastavěná plocha 300 m2). Ve výsledku je tak 
předmětem daně z pozemků celková výměra pozemku p. č. 2 snížená o výměru zastavěnou 
zdanitelnými stavbami, tj. 650 – 300 = 350 m2. Základ daně z pozemku p. č. 2 neovlivňuje 
výměra venkovního bazénu, pergoly, zámkové dlažby ani opěrné zdi s plotem, neboť nejde 
o zdanitelné stavby. 

b) lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení.

Lesní zákon rozlišuje tři kategorie lesů, les zvláštního určení, les ochranný a les hospodářský 
s tím, že první dvě kategorie jsou negativně vymezeny z předmětu daně z pozemků, tzn. neuvádějí 
se do daňového přiznání. O zařazení lesů do kategorií rozhodují krajské úřady (odbory životního 
prostředí a zemědělství). Centrální databázi s informacemi o lesích České republiky a lesním 
hospodářství vede Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL), který je 
organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem zemědělství s celorepublikovou působností. 
ÚHÚL je pověřen provedením Národní inventarizace lesů. ÚHÚL provádí šetření o skutečném 
stavu a vývoji lesů, zajišťuje vyhotovení dat oblastních plánů rozvoje lesa včetně zajišťování 
jednotného typologického systému lesů v České republice, spravuje data o lesích a lesním 
hospodářství a zpřístupňuje je orgánům státní správy lesů i ostatní oprávněné veřejnosti. 
Na internetových stránkách www.uhul.cz lze získat celou řadu informací, např. základní 
informaci o kategorizaci lesů v rámci České republiky včetně mapového operátu, informaci 
o odborném lesním hospodáři příslušného lesního pozemku. Tyto informace lze rovněž zjistit 
z platného lesního hospodářského plánu, popř. lesní hospodářské osnovy, který má k dispozici 
vlastník pozemků a odborný lesní hospodář. Informaci o kategorizaci lesních pozemků ve své 
územní působnosti mají i referáty životního prostředí obecních úřadů.

Podle lesního zákona se do kategorie lesů ochranných zařazují lesy na mimořádně nepříznivých 
stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže, nestabilizované náplavy a písky, 
rašeliniště, odvaly a výsypky apod.), vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící 
níže položené lesy, lesy na exponovaných hřebenech a lesy v klečovém lesním vegetačním 
stupni. Lesy zařazené do kategorie lesů ochranných plní především funkci půdoochrannou 
a vodoochrannou, které svou funkcí brání erozi půdy na daném stanovišti nebo poškození 
souvisejících pozemků.

Do kategorie lesů zvláštního určení se zařazují lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí 
se v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, v ochranných pásmech zdrojů 
přírodních léčivých a stolních minerálních vod, na území národních parků a národních 
přírodních rezervací a lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a na ochraně životního prostředí 
nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím 
produkčním, např. lesy v I. zónách chráněných krajinných oblastí (CHKO) a lesy v přírodních 
rezervacích, národních přírodních památkách a přírodních památkách, lázeňské, příměstské 
a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí, sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce, se 
zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou, potřebné 
pro zachování biologické různorodosti, v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích 
a lesy, v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření.

O zařazení lesů do kategorie lesů ochranných a lesů zvláštního určení a o vyřazení lesů z těchto 
kategorií rozhodují krajské úřady (viz. § 48a odst. 1 písm. a) lesního zákona), a to s výjimkou 
vojenských lesů uvedených v § 47 odst. 2 lesního zákona, u nichž vykonává státní správu 
Vojenský lesní úřad. Pro nespornost negativního vymezení z předmětu daně z pozemků je 
důležité ověření platného rozhodnutí krajského úřadu o zařazení pozemků do kategorie lesů 
ochranných či lesů zvláštního určení. Krajské úřady rozhodují o kategorizaci lesů na dobu 
neurčitou nebo na dobu 10-ti let. Po uplynutí platnosti rozhodnutí  o zařazení předmětného 
lesního pozemku do kategorie lesů zvláštního určení, tzn. po uplynutí 10-ti let, trvání nároku 
na negativní vymezení z předmětu daně z pozemků osvědčí doložení nového rozhodnutí 
krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství, o kategorizaci. 

Z lesních pozemků je tedy předmětem daně z pozemků jen kategorie les hospodářský. 
Hospodářský les je les, který není lesem ochranným nebo lesem zvláštního určení. Jedná 
se o kategorii lesů, u kterých převažuje funkce hospodářsko - dřevoprodukční. Lesní zákon 
dále definuje lesy pod vlivem imisí, které netvoří zvláštní kategorii lesů dle lesního zákona, 
ale nacházejí se ve všech uvedených kategoriích, se zařazením do čtyř pásem ohrožení 
stanovených vyhláškou č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí. Lesy 
hospodářské zařazené do dvou nejvyšších pásem ohrožení „A a B“ jsou od daně z pozemků 
osvobozeny (viz § 4 odst. 1 písm. s) ZDNV).

Katastr nemovitostí eviduje druh pozemku lesní pozemek, což naplňuje pozemek s lesním 
porostem a pozemek, u něhož byly lesní porosty odstraněny za účelem jejich obnovy, lesní 
průsek a nezpevněná lesní cesta, není-li širší než 4 m, a pozemek, na němž byly lesní porosty 
dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů. Pozemku s lesním 
porostem, který je zařazený do kategorie lesů ochranných a lesů zvláštního určení přísluší 
evidence způsobu využití pozemku „les jiný než hospodářský“.

c)  pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu  
a průmyslovému chovu ryb.

Z pozemků vodních ploch podléhají dani z pozemků jen pozemky evidované v katastru  
nemovitostí ve druhu pozemku vodní plocha se způsobem využití rybník, které slouží 
k určenému účelu. 
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Katastr nemovitostí využití rybníků nerozlišuje. Druh pozemku vodní plocha odpovídá 
pozemku, na němž je koryto vodního toku, vodní nádrž, močál, mokřad nebo bažina. Způsob 
využití pozemku vodní plochy rybník lze evidovat u umělé vodní nádrže určené především 
k chovu ryb s možností úplného a pravidelného vypouštění.

Terminologicky zastaralý pojem rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb odpovídá 
dle výkladu Ministerstva zemědělství intenzifikačním rybníkům, které dosáhnou více jak 
1 500 kg roční produkce rybího masa na 1 ha plochy rybníku. 

Předmětem daně z pozemků vodních ploch jsou pouze rybníky hospodářsky využívané pro chov 
ryb v rámci podnikání. Povolení k nakládání s vodami k určitému účelu vydává vodoprávní 
úřad obecního úřadu příslušné obce s rozšířenou působností. Pokud je pozemek vodní plochy 
na základě rozhodnutí vodoprávního úřadu užíván k jinému účelu, než je chov ryb, např. 
výlučně pro chov drůbeže či jiných živočichů, je tento pozemek mimo předmět daně z pozemků.

Předmětem daně z pozemků tedy nejsou pozemky vodních ploch, na kterých je přirozené 
koryto vodního toku (např. bystřina, potok, řeka), přírodní vodní nádrž (např. jezero), močál, 
mokřad, bažina apod.

Příklad:

Na pozemku vodní plochy p. č. 2 je v katastru nemovitostí evidován způsob využití rybník. 
Vodoprávní úřad povolil svým rozhodnutím užívání tohoto rybníku na pozemku vodní 
plochy p. č. 2 pro chov vodní drůbeže. Tento pozemek vodní plochy není předmětem daně 
z pozemků a jako takový nebude uveden v daňovém přiznání k dani z nemovitých věcí.

d) pozemky určené pro obranu České republiky.

Podle zákona. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o obraně státu“), jsou pozemky vojenských újezdů pozemky důležité 
pro obranu České republiky. S ohledem na to, že vojenský újezd je vymezená část území 
státu určená k zajišťování obrany státu a k výcviku ozbrojených sil, považují se pozemky ve 
vojenských újezdech za pozemky určené pro obranu České republiky a jsou tedy mimo předmět 
daně z pozemků. Státní správu na území vojenského újezdu vykonává újezdní úřad. Podle 
uvedeného zákona území vojenského újezdu náleží vždy k území jednoho kraje, konkrétně 
území Vojenského újezdu Boletice náleží do Jihočeského kraje, Vojenského újezdu Březina 
náleží do Jihomoravského kraje, Vojenského újezdu Hradiště náleží do Karlovarského kraje 
a Vojenského újezdu Libavá náleží do Olomouckého kraje. Jde-li tedy o pozemky vojenských 
újezdů, je splnění podmínek negativního vymezení předmětu daně z pozemků jednoznačné.

Další důležité objekty pro obranu státu vymezuje § 29 odst. 2 zákona o obraně státu a jsou jimi 
mimo jiné pozemky, k nimž výkon vlastnického práva státu a jiných majetkových práv státu 
vykonává ministerstvo nebo právnická osoba jím zřízená nebo založená, pozemky určené 
k ochraně obyvatel, pozemky strategického významu, které určí vláda, pozemky, které za stavu 
ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou mít strategický význam a které určí vláda. 
Pro nespornost negativního vymezení z předmětu daně z pozemků (z důvodu určení pozemků 

pro zajištění obrany České republiky) je důležité posouzení, zda se jedná o pozemky určené 
pro obranu České republiky na základě právního předpisu, nebo konkrétního rozhodnutí, 
např. rozhodnutí Ministerstva obrany.

S dotčenými pozemky ve vlastnictví České republiky je příslušné hospodařit Ministerstvo 
obrany prostřednictvím Agentury hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany, 
popř. státní podnik.

Od 1. 1. 2016 došlo na základě z. č. 15/2015 Sb., o hranicích vojenských újezdů, ke zrušení a změně 
hranic vojenského újezdu Brdy, ke vzniku nových obcí a ke změně hranic krajů. Změna se 
dotkla více než 70 katastrálních území (viz informace GFŘ na internetové stránce Finanční 
správy ČR pro poplatníky daně z nemovitých věcí vlastnící pozemky v katastrálním území, 
které od 1. 1. 2016 přestaly být součástí vojenského újezdu: tt . nancnis ra a.c
cs an an an n it c ci in r ac stan iska a s l ni in r ac

r latnik an n it c ci  .

e)  pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které 
jsou součástí zdanitelných jednotek v budově bytového domu, a jiné pozemky ve 
spoluvlasnictví vlastníků zdanitelných jednotek v budově bytového domu užívané 
společně s těmito jenotkami, a to v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických 
podílů těchto spoluvlastníků na nich.

Negativní vymezení předmětu daně z pozemků souvisí s právní úpravou jednotky v občanském 
zákoníku po 1. 1. 2014. Touto jednotkou je byt, popř. nebytový prostor, nebo soubor (skupina) 
bytů nebo nebytových prostorů, včetně podílu na společných částech domu a pozemku.

Jednou ze zásadních podmínek pro negativní vymezení pozemku z předmětu daně je skutečnost, 
že zdanitelná jednotka, jejíž součástí je spoluvlastnický podíl na pozemku či jejíž užívání je 
spojováno se spoluvlastnickým podílem na jiném pozemku ve spoluvlastnictví vlastníků 
jednotek, se nachází v budově bytového domu. Primární podmínkou je tedy prohlášení 
vlastníka budovy o vymezení jednotek v budově bytového domu a jeho evidence v katastru 
nemovitostí. Budova bytového domu je v katastru nemovitostí evidována se způsobem využití 
bytový dům. Budovou bytového domu se rozumí také objekt k bydlení se 4 a více byty evidovaný 
v katastru nemovitostí se způsobem využití bydlení. 

Pozemky, které budou ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek v budově bytového domu 
a budou užívány společně s těmito jednotkami, mohou být buď součástí této zdanitelné 
jednotky, nebo nikoliv. Součástí zdanitelných jednotek jsou pozemky, které jsou uvedené 
v prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek (katastr nemovitostí tyto pozemky eviduje 
na stejném LV příslušného katastrálního území jako budovu s vymezenými jednotkami). 
Pokud je pozemek součástí jednotky a předmětem zdanění je zdanitelná jednotka v budově 
bytového domu jako samostatná nemovitá věc, tak pozemek není samostatným předmětem 
daně z pozemků. Většinou je součástí jednotky pozemek, na němž je dům zřízen, a který je 
v katastru nemovitostí evidován ve druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Součástí 
jednotky vymezené prohlášením vlastníka dle zákona o vlastnictví bytů však mohou být 
i pozemky ostatních ploch, zahrady, apod. Negativní vymezení předmětu daně z takového 
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pozemku je kompenzováno vyšším zdaněním zdanitelné jednotky tak, že upravená podlahová 
plocha tvořící základ daně u zdanitelné jednotky se vypočte s použitím vyššího koeficientu 1,22 
dle § 10 odst. 3 písm. a) ZDNV. 

Mimo předmět daně z pozemků je i skupina pozemků, konkrétně jiné pozemky ve 
spoluvlastnictví vlastníků zdanitelných jednotek v budově bytového domu užívané společně 
s těmito jednotkami, a to v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů těchto 
spoluvlastníků na nich. Důvodová zpráva k ZDNV upřesňuje, že se těmito pozemky rozumí 
pouze jiné pozemky, které nejsou součástí těchto zdanitelných jednotek. Všechny tyto jiné 
pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na pozemku jsou posuzovány 
obdobně jako pozemky, které jsou součástí zdanitelné jednotky v budově bytového domu, 
tzn. ovlivňují výši zdanění zdanitelné jednotky. Tyto pozemky jsou evidovány na jiném LV 
příslušného katastrálního území, než je LV s budovou, v níž jsou vymezené jednotky a pozemky, 
které jsou jejich součástí. Do této skupiny patří i pozemky, které jsou dle evidence katastru 
nemovitostí ve funkčním celku s danou zdanitelnou jednotkou. Funkční celek s vlastnictvím 
jednotky se do katastru nemovitostí zapisuje podle § 21 odst. 1  písm. e) vyhl. č. 357/2013 Sb., 
o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), je-li vlastník jednotky spoluvlastníkem pozemku 
pod budovou, popř. pozemku na něj navazujícího (pozemku tvořícímu s budovou s vymezenými 
jednotkami funkční celek), nebo budovy, která je příslušenstvím budovy s vymezenými 
jednotkami a která patří do společných částí domu, např. kotelna, čistírna odpadních vod, 
septik, a tento pozemek či budova, jelikož nejsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek 
vymezených v budově, nemohou být zaevidovány v katastru nemovitostí na LV pro bytové 
spoluvlastnictví, tj. LV příslušného katastrálního území, na kterém je evidována budova 
s vymezenými jednotkami. Existence takových pozemků se opět zohlední ve zdanění jednotek 
tak, že upravená podlahová plocha tvořící základ daně u zdanitelných jednotek se vypočte 
s použitím vyššího koeficientu 1,22 dle § 10 odst. 3 písm. a) ZDNV. 

Pozemek, který bude součástí zdanitelné jednotky, která bude vymezena v jiné budově než 
budově bytového domu (např. v objektu bydlení se 3 a méně byty, v rodinném domě, ve 
víceúčelové stavbě, ve stavbě občanského vybavení, stavbě ubytovacího zařízení, zemědělské 
stavbě, zemědělské usedlosti, stavbě pro rodinnou rekreaci, stavbě pro obchod, administrativní 
stavbě apod.), nebo jiný pozemek, který nebude součástí zdanitelné jednotky, ale bude ve 
spoluvlastnictví vlastníků zdanitelných jednotek vymezených v budově jiné než v budově 
bytového domu, bude i při splnění podmínky společného užívání s těmito jednotkami, 
předmětem daně z pozemků. Výjimkou budou případy, kdy půjde o zcela zastavěný pozemek, 
který nebude předmětem daně z pozemků podle § 2 odst. 2 písm. a) ZDNV, neboť mimo předmět 
daně z pozemků jsou pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy 
touto stavbou. Jelikož tyto pozemky nejsou mimo předmět daně z pozemků dle § 2 odst. 2 písm. 
e) ZDNV, upravená podlahová plocha tvořící základ daně u zdanitelných jednotek se vypočte 
s použitím nižšího koeficientu 1,20 dle § 10 odst. 3 písm. b) ZDNV.

Příklad:

K bytové jednotce č. 111/1 vymezené dle zákona o vlastnictví bytů v budově bytového domu 
náleží spoluvlastnický podíl 80/4 500 na pozemku zastavěné plochy a nádvoří p. č. 3. Někteří 
vlastníci jednotek jsou spoluvlastníky pozemku ostatní plochy p. č. 4. Pozemek p. č. 4 je jimi 
využíván jako společný dvůr. Pozemek je oplocen, není veřejně přístupný. Oba pozemky 
p. č. 3 a p. č. 4 jsou mimo předmět daně z pozemků dle § 2 odst. 2 písm. e) ZDNV a neuvádí 
se do daňového přiznání. Bytová jednotka se zdaní s použitím vyššího koeficientu 1,22 dle 
§ 10 odst. 3 písm. a) ZDNV.

Příklad:

Bytová jednotka č. 222/2 vymezená dle zákona o vlastnictví bytů v budově bytového domu 
je na pozemku p. č. 3 ve vlastnictví obce. Podle prohlášení vlastníka budovy o vymezení 
jednotek není součástí jednotky žádný spoluvlastnický podíl na pozemku. Někteří vlastníci 
jednotek jsou však spoluvlastníky bezprostředně sousedícího pozemku p. č. 4, jehož 
součástí je stavba bez čp/če. Pozemek p. č. 4 je celý zastavěný stavbou bez čp/če, která je 
spoluvlastníky využívána. Pozemek p. č. 4 je   mimo předmět daně z pozemků dle § 2 odst. 
2 písm. e) ZDNV a neuvádí se do daňového přiznání. Bytová jednotka se zdaní s použitím 
vyššího koeficientu 1,22 dle § 10 odst. 3 písm. a) ZDNV. Samostatná stavba bez čp/če, jelikož 
v uvedeném případě není dle prohlášení vlastníka budovy s vymezenými jednotkami 
součástí jednotky, je při splnění podmínek dle § 7 odst. 1 ZDNV rovněž předmětem daně ze 
staveb a jednotek.

Příklad:

Součástí bytové jednotky č. 333/3 vymezené dle zákona o vlastnictví bytů je spoluvlastnický 
podíl 80/4500 na pozemku zastavěné plochy a nádvoří p. č. 5 a na pozemku ostatní plochy 
p. č. 6. Všechny jednotky vymezené v budově bytového domu jsou ve vlastnictví jediného 
subjektu. Ten je také vlastníkem pozemku zastavěné plochy a nádvoří p. č. 5 a pozemku 
ostatní plochy p. č. 6. Pozemky p. č. 5 a p. č. 6 jsou uvedeny v prohlášení vlastníka, kterým 
byly v budově bytového domu vymezeny jednotky. Pozemky p. č. 5 a p. č. 6 jsou s ohledem 
na uvedení v prohlášení vlastníka součástí jednotky, a proto jsou oba mimo předmět daně 
dle § 2 odst. 2 písm. e) ZDNV a neuvádí se do daňového přiznání. Bytové jednotka se zdaní 
s použitím vyššího koeficientu 1,22 dle  § 10 odst. 3 písm. a) ZDNV.

Příklad:

Součástí bytové jednotky č. 444/4 vymezené v budově rodinného domu prohlášením 
vlastníka dle občanského zákoníku je spoluvlastnický podíl 50/450 na pozemku zastavěné 
plochy a nádvoří p. č. 5. Vlastník jednotky má dále ve výlučném vlastnictví navazující 
pozemek zahrady p. č. 6. Jelikož nejde o jednotku v budově bytového domu, nelze na uvedený 
případ aplikovat  negativní vymezení daně dle § 2 odst. 2 písm. e) ZDNV. Pozemek p. č. 5 je 
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Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen „zákonné 
opatření“ nebo „ZO“) s účinností od 1. 1. 2014 nahradilo v části týkající se daně z převodu 
nemovitostí zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 
v platném znění (dále jen „zákon o trojdani“). Zbývající dvě daně, daň dědická a daň darovací, 
byly zapracovány do zákona o daních z příjmů. Od 1. 11. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 254/2016 Sb., 
kterým se mění zákonné opatření („novela zákonného opatření). Novela zákonného opatření 
se použije na případy, kdy daňově právní vztah vznikl po 1. 11. 2016. Rozhodným dnem pro vznik 
předmětu daně je den právních účinků vkladu do katastru nemovitostí u nemovitých věcí, které 
jsou zapisovány do katastru nemovitostí, v některých případech den právní moci rozhodnutí 
příslušného orgánu (např. zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem), den 
účinnosti smlouvy u nemovitých věcí nezapisovaných do katastru nemovitostí, u dědictví je 
rozhodným dnem den úmrtí zůstavitele a v případech bezúplatného nabytí movitých věcí den 
účinnosti smlouvy nebo den převzetí daru. Díky přechodnému ustanovení v zákonném opatření 
(§ 57) lze předpokládat, že se  ještě několik let bude podle zákona o trojdani vyměřovat daň 
z převodu nemovitostí, daň darovací, ale i daň dědická ve všech případech, kdy předmět daně 
vznikl do 31. 12. 2013. Daň dědická se tedy bude vyměřovat ve všech případech, kdy zůstavitel 
zemřel do 31. 12. 2013 včetně, i když dědické řízení bude ukončeno po 1. 1. 2014. Pochopitelně 
zákon o trojdani bude v praxi aplikován v plné šíři, zůstává tedy zachován i případný nárok 
na uplatnění osvobození při dědění a darování v nejbližší rodině.

Zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření, rovněž obsahuje přechodné ustanovení, 
na základě kterého pro daňové povinnosti u daně z nabytí nemovitých věcí, jakož i pro práva 
a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije 
zákonné opatření senátu ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákonného 
opatření. Vzhledem k tomu, že jsou případy podléhající dani z nabytí nemovitý věcí řešeny 

Ing. Věra Engelmannová

s určitým časovým odstupem, protože lhůta pro podání daňového přiznání je závislá na dni, 
ke kterému katastrální úřad provede vklad práva do katastru nemovitostí, obsahuje výklad 
odkazy na postupy podle stavu před i po 1. 11. 2016. Stejně tak některé příklady zachycují výpočet 
pro obě úpravy zákonného opatření.

 D   B  
M   (§ 1 ZO)

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí byl do 31. 10. 2016 v nejčastějších případech smluv, 
a to kupních a směnných smluv, primárně převodce, pokud se účastníci smlouvy nedohodli, 
že poplatníkem daně je nabyvatel. V případě, že byl poplatníkem převodce, byl nabyvatel 
ručitelem. Od 1. 11. 2016 je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí výlučně nabyvatel. 
Po 23 letech byla ze zákona vypuštěna osoba ručitele. Zároveň byla v novele zákonného opatření 
zrušena i možnost ujednání mezi účastníky právního jednání ohledně osoby poplatníka. Ke 
změně v osobě poplatníka dochází po novele vlastně jenom v případech směnné nebo kupní 
smlouvy, protože u ostatních typů smluv a úplatných nabytí vlastnictví k nemovité věci, která 
byla předmětem daně z nabytí nemovitých věcí, byl poplatníkem výlučně nabyvatel i před 
novelou zákonného opatření. 

V souvislosti s určením nabyvatele jako výlučného poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí 
dochází k zjednodušení výpočtu základu daně a ke zjednodušení přiznání k dani. Nabyvatel 
určí nabývací hodnotu a potažmo základ daně ve vztahu k úplatně nabytému majetku jako 
celku a není třeba rozdělovat jeho hodnotu podle počtu převodců.

Solidární daňová povinnost manželů (§ 30 ZO)

Velmi důležité ve vztahu k určení osoby poplatníka, k podání daňového přiznání, ale i ve vztahu 
k placení daně, je úprava zavedená zákonným opatřením, a to solidární daňová povinnost 
u poplatníků, u kterých nelze určit velikost jejich podílů na nemovité věci. V souvislosti s tím 
dochází k poměrně zásadnímu rozdílu v úpravě postavení manželů, jako poplatníků daně. 
Podle zákonného opatření zastupuje v daňovém řízení manžele jeden z nich a ve vztahu 
k majetku, který leží ve společném jmění manželů, mají manželé solidární daňovou povinnost. 
Daňové přiznání podává ve vztahu k majetku, který je součástí společného jmění manželů, 
jeden z manželů jako společný zmocněnec, daň se stanoví z jednoho základu daně jednou 
částkou. I  ve vztahu k aplikaci § 30 zákonného opatření dochází s určením osoby výlučně 
na nabyvatele ke značnému zjednodušení, protože manželé většinou nabývají nemovité věci 
do společného jmění manželů. Do 31. 10. 2016, pokud byli poplatníky převodci a  byl jednou 
smlouvou převáděn majetek ležící ve společném jmění manželů (daňové přiznání podané ve 
vztahu k tomuto majetku jedním z manželů jako společným zmocněncem) a zároveň majetek 

§ 1
ZO

§ 30
ZO
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z výlučného vlastnictví jednoho manžela (druhé daňové přiznání podané manželem, z jehož 
výlučného vlastnictví se majetek prodává), bylo nutné podat 2 daňová přiznání. Není výjimkou, 
že manželé mají pozemek v podílovém spoluvlastnictví, protože byl pořízen před manželstvím 
a stavbu mají ve společném jmění manželů. V takovém případě  jeden z nich podával daňové 
přiznání ve vztahu k majetku ležícímu ve společném jmění manželů a další daňové přiznání 
podával každý z nich za podíl převáděný ze svého vlastnictví. Solidární daňovou povinnost bylo 
třeba uplatnit ve vztahu ke všem předmětům daně případně typům smluv, tj. např. i u směnné 
smlouvy, při převodu práva stavby kupní smlouvou, a to bez ohledu na to, zda byli poplatníky 
manželé na straně převodce nebo nabyvatele. Uvedené zásady se použijí i po novele zákonného 
opatření, kdy je poplatníkem daně výlučně nabyvatel, pokud jsou nabyvateli manželé, ale jak 
již bylo uvedeno, v daňovém přiznání bude uvedený celý majetek nabývaný do SJM bez ohledu 
na počet převodců.

Směna nemovitých věcí
Pro směnnou smlouvu není zapracována, co se týče předmětu daně, žádná zvláštní úprava, 
a proto se postupuje podle úpravy obecné. Na rozdíl od úpravy do 31. 12. 2013 se při směně 
(výměně) nemovitých věcí vybírá daň z nabytí nemovitých věcí v obou případech. 

Novela zákonného opatření zavedla změny v postupu při určení nabývací hodnoty a ceny 
sjednané u směny. V případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou nemovitých 
věcí se pro účely určení sjednané ceny nepřihlíží k hodnotě pozbývané nemovité věci 
za podmínek, že nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem je předmětem daně 
z nabytí nemovitých věcí a nabývací hodnotou není výlučně sjednaná cena (tzn. že uvedená 
úprava se nepoužije pro nabytí nemovité věci od územně samosprávného celku, protože 
v těchto případech je podle § 22 zákonného opatření nabývací hodnotou výlučně cena sjednaná). 
V případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou nemovitých věcí za podmínky, že 
nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem je předmětem daně z nabytí nemovitých 
je po novele zákonného opatření srovnávací daňová hodnota, kterou je částka odpovídající 100 
% směrné hodnoty nebo zjištěné ceny.

Zjednodušeně řečeno, pokud není sjednán doplatek, tak se  bude  100 % ceny zjištěné 
porovnávat  s cenou sjednanou ve výši 0. Bude-li pro určení srovnávací daňové hodnoty 
použito 100 % směrné hodnoty, uvede se v těchto případech v daňovém přiznání záloha ve 
výši 0. Při sjednání doplatku, se uvede jako cena sjednaná částka rovnající se výši doplatku.  
Bude-li účastníkem smlouvy obec bude se naopak vycházet při určení ceny sjednané z hodnoty 
pozbývané nemovité věci, tj. z ceny sjednané, kterou je 100 % ceny zjištěné pozbývané nemovité 
věci. Jedná se o výlučnou cenu upravenou v § 22 zákonného opatření, která se s ničím již 
neporovnává. Tento postup vychází z aplikace § 22 zákonného opatření, podle kterého je 
nabývací hodnotou cena sjednaná, § 13 zákonného opatření, podle kterého se  sjednanou 
cenou pro účely daně z nabytí nemovitých věcí rozumí úplata za nabytí vlastnického práva 
k nemovité věci a § 4 odst. 2 zákonného opatření, podle kterého se v případě nepeněžitého 
plnění  jeho hodnota určí podle zákona upravujícího oceňování majetku.

Poplatník fond
Poplatníkem daně je dále svěřenský fond, podílový fond a fond obhospodařovaný penzijní 
společností. Shora uvedené fondy je možné označit za poplatníka daně, protože zákonné opatření 
upravuje v § 1 odst. 2 zákonného opatření, že se při nabytí vlastnického práva k nemovité věci 
do podílového fondu, fondu obhospodařovaného penzijní společností nebo svěřenského fondu, 
na tyto fondy hledí jako na jediné nabyvatele vlastnického práva k nemovité věci. Pochopitelně 
předmětem daně může být pouze úplatné nabytí. Vzhledem k tomu, že uvedené fondy nemají 
právní subjektivitu a u svěřenského fondu v podstatě nikdo nemovité věci ani fakticky nenabývá, 
jedná se o poměrně speciální úpravu, na druhou stranu tento přístup by měl vést ke zjednodušení 
daňového řízení. Rovněž nelze předpokládat, že se bude jednat o příliš časté případy.

Příklad – nabytí nemovité věci více nabyvateli

Na základě kupní smlouvy prodávají manželé Novákovi pozemek, jehož součástí je stavba 
rodinného domu, a zahradu v katastrálním území Sibřina. Nabyvateli jsou partneři 
Jana Kočičková a Karel Nový. Vzhledem k tomu, že nabyvatelé nejsou manželé, stávají se 
spoluvlastníky nabývaných nemovitých věcí, a to každý jednou polovinou. V souvislosti 
s novelou zákonného opatření není již upravena osoba ručitele, tak není třeba rozdělovat 
základ daně podle počtu převodců, ale je třeba ho rozdělit pouze podle velikosti podílu 
nabývaného majetku. Cena zjištěná určená znaleckým posudkem činila 3 000 000 Kč, cena 
sjednaná činila 2 800 000 Kč. Nabyvatelé si v daňovém přiznání uplatnili každý 1 500 Kč, 
uznatelný výdaj – náklady na vypracování znaleckého posudku. 

Určení nabývací hodnoty: porovná se cena sjednaná podílu nabytého každým 
spoluvlastníkem, tj. 

2 800 000 Kč : 2 = 1 400 000 Kč,  se srovnávací daňovou hodnotou, která se vypočítá jako 
75 % zjištěné ceny vztahující se k nabývanému podílu, tj. 3 000 000 : 2 = 1 500 000 x 75 % = 
1 125 000 Kč. Z uvedeného výpočtu je zřejmé, že nabývací hodnotou u každého podílu bude 
sjednaná cena ve výši 1 400 000 Kč. 

Základ daně:

Základ daně se určí jako nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj. 

Tj. 1 400 000 – 1 500 = 1 398 500

Daň : Základ daně x 4 %, tj. 1 398 500 x 4 % = 55 940 Kč uhradí každý z nabyvatel

DM  D  (§ 2 ZO)
t  an  z nabytí nemovitých věcí  na tí lastnick  r a k n it  ci  

kt r u  k, tedy pozemek, jehož součástí je stavba, pozemek, který není zastavěn 
a pozemek, který je zastavěn stavbou, jako samostatnou nemovitou věcí, sta a, která 

§ 2
ZO
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se nestala součástí pozemku a je samostatnou nemovitou věcí /stavba, která na základě 
přechodných ustanovení k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) nesplynula 
s pozemkem, přestože pozemek i stavba jsou ve vlastnictví jednoho vlastníka nebo mohou být 
ve spoluvlastnictví, podzemní stavba se samostatným účelovým určením se přímo ze zákona 
nestává součástí pozemku/ a n tka.

Jednotkou se rozumí jak jednotka vymezená podle NOZ, tj. byt a podíl na společných částech, 
když společnou částí se rozumí společné části stavby a nově i pozemek (podíl na pozemku), tak 
jednotka vymezená podle zákona č. 72/1992 Sb., o vlastnictví bytů (dále jen „zákon o vlastnictví 
bytů“). Zákonné opatření stanoví, že ustanovení o jednotce a o nemovité věci v něm uvedená, 
se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu 
se s ní spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví 
k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku (§ 56 zákonného opatření). Z daňového 
hlediska se bude tedy na jednotky vymezené podle NOZ i jednotky vymezené podle zákona 
o vlastnictví bytů pohlížet stejně.

Před novelou zákonného opatření bylo předmětem daně nabytí vlastnického práva k nemovité 
věci, která je částí inženýrské sítě. Vzhledem k zavedení nové úpravy v NOZ  byly předmětem 
daně části inženýrských sítí, které jsou nemovitou věcí, souborem, jehož součástí je nemovitá 
věc, většinou budovy, hlavní řady a celé soubory liniových staveb spolu se stavbami pevně 
spojenými se zemí.  Od 1. 11. 2016 byla novelou zavedena zcela nová úprava, podle které, jde-
li o nabytí vlastnického práva k inženýrské síti nebo spoluvlastnickému podílu na ní, je 
předmětem daně z nabytí nemovitých věcí pouze úplatné nabytí vlastnického práva k budově 
podle katastrálního zákona, která je částí této sítě a která se nachází na území České republiky, 
nebo spoluvlastnickému podílu na takové budově; tato budova nebo spoluvlastnický podíl 
na ní se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí považují za nemovitou věc. Budovou se 
podle ustanovení § 2 písm. l) zákona č. 256/2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 
rozumí nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna 
a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Nově se tedy nebudou 
vůbec zdaňovat liniové stavby jako takové. 

Právo stavby

Z věcných práv, která jsou upravena v § 1240 a násl. NOZ, je předmětem daně z nabytí 
nemovitých věcí pouze nabytí práva stavby, a to zejména proto, že jeho součástí je stavba, která 
byla podle dosavadních právních předpisů předmětem daně jakožto samostatná nemovitá věc. 
Vždy je třeba mít na paměti, že předmětem daně z nabytí nemovitých věcí může být pouze 
úplatné nabytí nemovitých věcí. Toto pravidlo je třeba použít i při posuzování práva stavby. 
Předmětem daně bude pouze úplatné nabytí práva stavby, a to při jeho zřízení vlastníkem 
stavebního pozemku ve prospěch stavebníka, dále úplatné nabytí již trvajícího práva stavby 
(prodej práva stavby). Předmětem daně je i nabytí vlastnického práva ke stavbě, která byla 
součástí práva stavby a zánikem tohoto práva stavby se stane součástí pozemku (§ 3 písm. b) 
bod 2. zákonného opatření ). Může se jednat o zánik práva stavby uplynutím doby, na kterou 
bylo zřízeno, dohodou mezi vlastníkem pozemku a stavebníkem či rozhodnutím státního 

orgánu. Předmětem daně je zánik práva stavby pouze tehdy, dá-li při zániku práva stavby 
vlastník pozemku stavebníkovi za stavbu náhradu, resp. má-li stavebník tuto náhradu 
dostat. Pro případ, že by se stavebník s vlastníkem pozemku nedohodl jinak, stanoví zákon 
(§ 1255 NOZ) náhradu ve výši poloviny hodnoty stavby určené v době zániku práva stavby. 
S novelou zákonného opatření se od 1. 11. 2016 za nabytí vlastnického práva k právu stavby  pro 
účely daně z nabytí nemovitých věcí považuje také prodloužení doby, na kterou je právo stavby 
zřízeno.

Právo stavby je speciální věcné právo stavebníka mít stavbu na pozemku jiného vlastníka 
a je věcí nemovitou. Může být zřízeno bezúplatně nebo za úplatu, když úplatu lze sjednat jako 
jednorázovou nebo v opětujících se dávkách = stavební plat. Úplata, případně stavební plat, 
musí být dle zákona určeny s dostatečnou určitostí. Podle § 1247 NOZ se nepřihlíží k ujednání, 
podle kterého změny výše stavebního platu závisí na nejisté budoucí události. To neplatí, 
ujedná-li se závislost výše stavebního platu na míře zhodnocování a znehodnocování peněz. 
Stavebník má požívací právo k pozemku zatíženému právem stavby. Právo stavby může být 
zřízeno za účelem výstavby nové stavby, která se stane součástí práva stavby, nebo se může 
součástí práva stavby stát již existující stavba, která byla původně součástí pozemku a právo 
stavby se zřizuje za účelem např. rekonstrukce této stavby. Uvedená stavba přestane být 
součástí pozemku a stane se součástí práva stavby. Rovněž i u práva stavby budou aplikovány 
obecné principy zakotvené zákonným opatřením. Právo stavby může být nabýváno koupí, 
směnou, lze je vydražit případně vložit do obchodní společnosti.

Pokud bude úplatně převáděno právo stavby, jehož součástí bude nová stavba, bude při splnění 
zákonem předpokládaných podmínek možné uplatnit osvobození podle § 7 zákonného 
opatření. Jsou-li na straně poplatníka manželé, platí solidární daňová povinnost podle 
§ 30 zákonného opatření, jak již bylo uvedeno shora. Pokud by pozemek, jehož součástí se 
stala stavba při zániku práva stavby, byl ve spoluvlastnictví, podával by daňové přiznání každý 
ze spoluvlastníků podle jím nabývaného podílu na stavbě, resp. podle velikosti jeho podílu 
na pozemku.

Při určení nabývací hodnoty se bude postupovat stejně jako při nakládání s jinými nemovitými 
věcmi. U kupních a směnných smluv se stanoví porovnáním srovnávací daňové hodnoty 
s cenou sjednanou (jednorázová úplata nebo stavební plat – součet jednotlivých dávek), 
případně budou použity zvláštní ceny upravené v § 17 – § 21 zákonného opatření nebo výlučně 
cena sjednaná, pokud bude účastníkem smlouvy obec nebo výlučně cena zjištěná. 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). 

Dále jsou graficky znázorněny situace, ke kterým může v praxi  docházet a většinou v souvislosti 
s nimi vzniká i předmět daně z nabytí nemovitých věcí.
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is situac  Převod práva stavby, jehož součástí je rodinný dům a stavebního pozemku 
může být realizován jednou smlouvou, nebo samostatnými smlouvami. Převodce může 
být stavebník, jemuž svědčí právo stavby k pozemku, a druhým převodcem je vlastník 
pozemku. Převodcem může být i osoba, která vlastní obě nemovité věci (právo stavby 
a pozemek).
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is situac  Nabyvatel práva stavby, jehož součástí je stavba rodinného domu 
z transakce pod bodem 4 a pozemku z transakce pod bodem 5, který je zatížen právem 
stavby, zruší právo stavby a stává se vlastníkem pozemku, jehož součástí je nová stavba 
rodinného domu – nevzniká předmět daně z nabytí nemovitých věcí. 
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is situac  Vlastník pozemku zřídil stavebníkovi právo stavby na sjednanou dobu. 
Stavebník po určité době zjistil, že právo stavby nevyužije a za úplatu je převede na 
vlastníka pozemku, který je tímto právem stavby zatížen. Vlastník pozemku bude vlastnit 
jak pozemek, tak právo stavby, se kterým může dále nakládat.
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is situac  Právo stavby bylo zřízeno na dobu 3 let. Následně dojde k prodloužení doby, 
na kterou je právo stavby zřízeno ze 3 na 30 let. Proběhne vklad do katastru nemovitostí 
s právními účinky vkladu. Podle § 3 ZO vzniká předmět daně z nabytí nemovitých věcí.

Podílové spoluvlastnictví, nakládání s podílem, zrušení podílového spoluvlastnictví

U podílového spoluvlastnictví je nutné spoluvlastnický podíl chápat jako samostatnou 
nemovitou věc, jejíž úplatné nabytí je předmětem daně. Z tohoto důvodu budou podíloví 
spoluvlastníci odpovídat vždy pouze za svůj podíl na nemovité věci, což je v podstatě postup 
shodný s praxí uplatňovanou u daně z převodu nemovitostí. Stejně tak zůstává v podstatě 
zachován dosud uplatňovaný režim u posuzování úplatného nabytí nemovitých věcí 
nad původní podíl spoluvlastníka při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Daň 
se vybere jenom z kladného rozdílu mezi rozsahem původního podílu a rozsahem podílu nově 
nabytého. Je třeba připomenout, že není dostačující porovnávat jenom např. rozlohu pozemku, 
ale je třeba vzít v úvahu zejména hodnotu podílů.

Vklad do osobní společnosti, družstva, kapitálové společnosti

Na rozdíl od zákona o trojani, podle kterého požívaly osvobození vklady do obchodních 
společností a družstev, a to při splnění zákonem stanovených podmínek a časového testu pěti 
let, nepožívá nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je součástí nepeněžitého vkladu 
do obchodní korporace, do družstva a do ostatních společností  osvobození. Nabývací hodnota 
se v těchto případech určí podle § 18 zákonného opatření. Tento závěr vyplývá i z rozsudku 
Nejvyššího správní soudu. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 Afs 68/2018 ze dne 14. 6. 2018

Dotčené ustanovení: § 2 a § 18 zákonného opatření

Nejvyšší správní soud v rozhodnutí konstatoval, že: „Krajský soud pak správně dovodil, 
že i podle nové právní úpravy podléhá vnesení nepeněžitého vkladu, jehož předmětem je 
nemovitá věc, do základního kapitálu obchodní korporace, dani z nabytí nemovitých věcí. 
Nejvyšší správní soud se s tímto závěrem zcela ztotožňuje. Ze systematiky zákonného 
opatření skutečně vyplývá, že zákonodárce mezi úplatná nabytí zařadil i vklad do osobní 
společnosti, družstva či do kapitálové společnosti (viz § 18 upravující zvláštní cenu 
u obchodních korporací). Zákonné opatření v tomto ohledu neupravuje žádnou výjimku 
pro určitý okruh obchodních korporací, ale dopadá obecně na všechny osobní společnosti, 
družstva a kapitálové společnosti…….

V daném případě není pochyb o tom, že stěžovatel získal na základě vkladu do svého 
vlastnictví nemovitosti včetně jejich součástí, čímž se recipročně vkladateli zvýšila jeho 
majetková účast na společnosti. Zvýšením základního kapitálu společnosti vkladem 
vkladatel jako jediný společník stěžovatele navýšil majetek společnosti a současně navýšil 
hodnotu svého podílu.“

Vyloučení z předmětu daně (§ 5 ZO) 
Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí není nabytí vlastnického práva k nemovité věci 
prováděním pozemkových úprav, protože by se vzhledem k velmi velkému počtu dotčených osob 
a nízkému výnosu daně jednalo o velmi administrativně náročnou agendu jak pro poplatníky, 

§ 5
ZO
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Současná podoba silniční daně se v České republice uplatňuje již od roku 1993, kdy byl přijat ZDSL, 
který silniční daň upravuje. ZDSL byl v průběhu let několikrát novelizován.  Prostřednictvím 
této daně se financuje výstavba, údržba i modernizace silnic a dálnic ale i železniční cesty 
a vnitrozemské vodní cesty. Výnosy z této daně plynou do rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury, který činnosti správy a výstavby dopravních cest zajišťuje. Toto určení upravuje 
zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů 
– první příjmy fond dostal v roce 2001. Je zde zahrnut i ekologický aspekt, který je v současnosti 
a hlavně pro budoucnost velmi důležitý.

Zákonem č. 63/2017 Sb., došlo k dílčí novelizaci ZDSL, která provádí formální, především 
terminologické úpravy, spojené se změnami zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, provedené zejména 
zákonem č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony.

DM  D  (§ 2 ZDSL)
Zásadním ustanovením ZDSL je § 2, neboť se v něm nachází podmínky, za kterých jsou vozidla 
předmětem ZDSL, resp. výčet podmínek, za kterých vozidla předmětem daně nejsou.

Pro správné uplatnění nejen tohoto ustanovení je pak potřebná znalost zejména:

 -  zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 56/2001 Sb.“)

 - vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel,

§ 2 
ZDSL

Bc. Martin Mikuš

 -  zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o daních z příjmů“)

 -  směrnice 92/106/EHS, o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované 
dopravy zboží mezi členskými státy

 -  směrnice 1999/62/ES, o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací 
těžkými nákladními vozidly, ve znění směrnice 2006/38/ES

S účinností od 1. 1. 2014 bylo ustanovení § 2 ZDSL přeformulováno v souvislosti s rekodifikací 
soukromého práva, a to v návaznosti na tyto předpisy:

 -  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále je „OZ“),

 -  zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, a

 -  zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti 
s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.

Tento odstavec stanoví 4 základní podmínky, které musí být splnění, aby vozidlo bylo 
předmětem daně silniční. Tyto podmínky musí být splněny kumulativně, tj. všechny najednou. 
Jedná se o následující:

1.  Musí se jednat o silniční vozidlo, tj. tak jak je silniční vozidlo definováno v § 2 odst. 1 a 3 
a v § 3 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů.

  Silniční vozidlo je tedy motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem 
provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. Přípojné 
vozidlo je silniční nemotorové vozidlo určené k tažení jiným vozidlem, s nímž je spojeno 
do soupravy.

 Silniční vozidla se rozdělují na tyto základní druhy:

 a) motocykly (M) – kategorie L – motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly

 b)  osobní automobily (OA) – kategorie M1 – vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě 
osob (nepočítaje místo řidiče)

 c)  autobusy (AB) – kategorie M2 – M3 – vozidla, která mají více než osm míst k přepravě 
osob (nepočítaje místo řidiče) a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost u kategorie M2 
nepřevyšuje 5 000 kg a u kategorie M3 převyšuje 5 000 kg

 d)  nákladní automobily (NA) – kategorie N1 – N3 – motorová vozidla, která mají nejméně 
čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů

  N1 – vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg

  N2 –  vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 
12 000 kg

  N3 – vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg

 e) speciální vozidla (SA) – kategorie N1 – N3 – určené k provádění speciálních činností

§ 2
odst. 1 
ZDSL

D
SILNIČNÍ
Komentář k zákonu č. 16/1993 Sb.,  
o dani silniční dle právního stavu  
k 1. 1. 2019 - účinné pro daňové přiznání 
za zdaňovací období 2018 (dále jen „ZDSL“) 
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 f) přípojná vozidla (PV) – kategorie O1 – O4 

  O1 – přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti nejvýše 750 kg

  O2 – přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 750 kg, ale nejvýše 3 500 kg

  O3 – přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 3 500 kg, ale nejvýše 10 000 kg

  O4 – přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 10 000 kg

 g) ostatní silniční vozidla - kategorie Z (do 31. 12. 2014 kategorie R)

  Přičemž ostatní silniční vozidla kategorie Z (do 31. 12. 2014 kategorie R) nejsou předmětem 
daně silniční, neboť jsou vyloučena z předmětu daně v § 2 odst. 4 písm. a) ZDSL.

  Rozhodujícím pro určení zda se jedná o silniční vozidlo, je zápis druhu případně kategorie 
vozidla v osvědčení o registraci vozidla, tj. v tzv. velkém technickém průkazu vozidla.

2. Vozidlo musí být r istr n   sk  r u lic .

  Toto pravidlo je zakotveno v § 6 a následujících ustanoveních zákona č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
Zjednodušeně lze uvést, že vozidlo je registrováno, pokud mu byla přidělena standardní 
registrační značka (neboli státní poznávací značka vozidla) příslušným registračním 
úřadem, tj. úřadem obce s rozšířenou působností.

  Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích 
musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, 
na území České republiky:

  a)  trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, 
přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, 
nebo

  b)  sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.

  Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, pak upravuje způsob vedení registru silničních 
vozidel, způsob zápisu údajů do registru silničních vozidel a jejich rozsah a obsah, vzory 
tiskopisů používaných pro vedení registru silničních vozidel, údaje zapisované do dokladů 
k silničnímu vozidlu a způsob jejich zápisu a registrační značky, jejich formu, obsah 
a způsoby umístění na silničním vozidle a zvláštním vozidle.

3. Vozidlo musí být r n   sk  r u lic .

  Vozidlo, které je provozované (používané) na pozemních komunikacích na území České 
republiky.

4. Vozidlo musí být u í n :

 •  latník  an   í  r nick c  s  s výjimkou používání k činnosti veřejně 
prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho 
činnosti nejsou předmětem daně z příjmů

  Jaká vozidla a zda vůbec jsou předmětem daně silniční u těchto subjektů, je nutno vycházet 
ze znění § 18a zákona o daních z příjmů.

  Veřejně prospěšným poplatníkem se dle § 17a zákona o daních z příjmů rozumí poplatník, 
který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, 
zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává 
činnost, která není podnikáním. Ze souvisejících předpisů, a zejména pak z občanského 
zákoníku, se za veřejně prospěšného poplatníka považuje zejména:

  •  spolek dle § 214 a násl. OZ

  •  odborová organizace evidovaná podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve 
znění pozdějších předpisů

  •  politická strana a politické hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů

  •  registrovaná církev a náboženská společnost dle zákona č. 3/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů,

  •  nadace dle § 306 a násl. OZ a nadační fond dle § 394 a násl. OZ

  •  obecně prospěšná společnost dle § 3050 OZ ve spojitosti se zákonem č. 248/1995 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v němž jsou definovány práva a povinnosti obecně 
prospěšných společností

  •  ústav, jehož úprava je obsažena v § 402 a násl. OZ

  •  veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  •  veřejná výzkumná instituce dle zákona č. 341/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

  •  školská právnická osoba dle § 124 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů,

  •  organizace zaměstnavatelů dle § 3046 OZ

  •  organizační složka státu dle § 3 a násl. zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů,

  •  obec dle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

  •  kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

  •  dobrovolný svazek obcí dle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů,

  •  Regionální rada regionů soudržnosti dle § 16 a násl. zákona č. 248/2000 Sb., ve znění 
pozdějších přepisů,

  •  příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
a zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

  •  státní fond dle § 28 zákona č. 218/2000 Sb., a navazujících zákonů.

    U veřejně prospěšných poplatníků jsou předmětem daně z příjmů vždy příjmy 
z reklam, z členských příspěvků, v podobě úroku, a příjmy z nájemného. Vozidla 
používaná pro dosažení těchto příjmů jsou předmětem daně silniční vždy.
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  •  latník  an   í  ick c  s  k činnosti nebo v přímé souvislosti 
s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 zákona 
o daních z příjmů

    Pro účely daně silniční v tomto případě není důležité, zda poplatník vede či nevede 
účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, či vede nebo nevede daňovou evidenci dle § 7b zákona o daních z příjmů. 
V souvislosti s tím, zda je vozidlo předmětem daně silniční není ani rozhodující 
způsob uplatňování výdajů pro účely daně z příjmů, tj. zda poplatník uplatňuje 
výdaje skutečně prokázané nebo uplatňuje tzv. paušální výdaje dle § 7 odst. 7 zákona 
o daních příjmů. Pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky pro zdanění daní 
silniční, je silniční vozidlo předmětem této daně.

     Předmětem daně silniční však není vozidlo používané v souvislosti s příjmy 
zdaňovanými dle § 9 zákona o daních z příjmů, tj. ve spojitosti s příjmy z pronájmu, 
a dle § 10 zákona o daních z příjmů, tj. ve vazbě na ostatní příjmy – příjmy 
z příležitostných činností.

     Předmětem daně silniční jsou také vozidla, jež použije fyzická osoba – zaměstnanec 
pro svého zaměstnavatele, pokud tomuto zaměstnanci za použití vozidla přísluší 
vyplacení cestovních náhrad ve smyslu ustanovení zákoníku práce.

Zde jsou taxativně vyjmenovány subjekty, které se dle ZDSL považuje mj. za veřejně prospěšné 
poplatníky. V § 17a odst. 2 zákona o daních z příjmů, na nějž odkazuje ZDSL s definicí veřejně 
prospěšného poplatníka, tyto subjekty zákon o daních z příjmů nepovažuje za veřejně 
prospěšné poplatníky. Pod písmenem b) tohoto ustanovení nalezneme Českou televizi, Český 
rozhlas a Českou tiskovou kancelář a pod písmenem d) tohoto ustanovení pak zdravotní 
pojišťovnu. V souvislosti s tímto ustanovením upravující výčet poplatníků, kteří nejsou podle 
zákona o daních z příjmů veřejně prospěšnými poplatníky, je zde výslovně stanoveno, že 
pro účely ZDSL Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář a zdravotní pojišťovna 
jsou považovány za veřejně prospěšné poplatníky daně z příjmů právnických osob. U těchto 
zmíněných a zákonem o dani silniční výslovně vyjmenovaných subjektů bylo cílem zachování 
režimu zdanění vozidel tak, jak byl stanoven do 31. 12. 2013.

Bez ohledu na to, zda vozidlo splňuje podmínky uvedené v § 2 odst. 1 ZDSL je předmětem daně 
vždy nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České 
republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v České 
republice. Toto ustanovení tak implementuje do českého právního řádu směrnici 1999/62/ES 
o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, ve 
znění směrnice 2006/38/ES.

Jednou z podmínek je tedy registrace vozidla v České republice. V případě uložení registračních 
značek tzv. do depozita v souladu s § 12 zákona č. 56/2001 Sb., dojde k vyřazení silničního 
vozidla z provozu a za celé měsíce takto vyřazené vozidlo není předmětem daně silniční. 
Vlastník silničního vozidla spolu s žádostí o vyřazení silničního vozidla z provozu odevzdá 

§ 2 
odst. 2

ZDSL

§ 2 
odst. 3

ZDSL

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností osvědčení o registraci silničního vozidla 
a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou a předloží technický průkaz 
silničního vozidla k vyznačení záznamu o jeho vyřazení z provozu. Trvá-li vyřazení silničního 
vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného 
silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno 
a účel jeho využití. Obecní úřad obce s rozšířenou působností ukončí vyřazení silničního vozidla 
z provozu na žádost jeho vlastníka, pokud je k silničnímu vozidlu splněna povinnost pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla a má silniční vozidlo platné osvědčení o technické způsobilosti 
vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly. Obecní úřad obce s rozšířenou 
působností současně s rozhodnutím o ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu vrátí 
vlastníkovi silničního vozidla osvědčení o registraci silničního vozidla a tabulky s přidělenou 
registrační značkou a vyznačí ukončení vyřazení z provozu v technickém průkazu silničního 
vozidla.

V tomto ustanovení jsou uvedena vozidla, která předmětem daně silniční nejsou. t  
an  silniční t  n s u

- speciální pásové automobily

-  ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu, tj. vozidla kategorie Z (do 31. 12. 2014 
kategorie R) dle zákona č. 56/2001 Sb.

-  zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla – viz další odrážka,

-  zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu, tj. vozidla uvedené v § 3 odst. 3 zákona 
č. 56/2001 Sb., tzn.:

  a) zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, 

  b) pracovní stroje samojízdné, 

  c) pracovní stroje přípojné, 

  d)  nemotorové pracovní stroje nebo nemotorová vozidla tažená nebo tlačená pěšky 
jdoucí osobou,

  e)  vozíky pro invalidy s motorickým pohonem, pokud jejich šířka nebo délka přesahuje 
jeden metr, jejich konstrukční rychlost převyšuje 6 km.h-1 nebo jejich maximální 
přípustná hmotnost převyšuje 450 kg.

  Zvláštním vozidlem se rozumí i mobilní stroj, průmyslové zařízení schopné přepravy nebo 
vozidlo bez karoserie, v nichž je zabudován spalovací motor.

  Ačkoliv jsou v tomto ustanovení ZDSL vyloučeny z předmětu daně pouze zemědělské 
a lesnické traktory, tak předmětem daně silniční nejsou žádné traktory, neboť jsou 
v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., zařazeny mezi zvláštní vozidla. 
Přitom je třeba uvést, že typem silničního vozidla se rozumí silniční vozidlo určité kategorie, 
jež se shoduje alespoň v základních znacích. Typ vozidla může zahrnovat varianty a verze. 
Základní znaky pro určení typů vozidel, variant a verzí stanoví pro jednotlivé kategorie 

§ 2
odst. 4 
ZDSL
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prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické 
způsobilosti vozidel. Základní znaky pro určení typů, variant a verzí silničních vozidel, 
při schvalování harmonizovaného typu, pro vozidla kategorie T, C, R a S jsou uvedeny 
v příloze II kapitole A směrnice 2003/37/ES, o schvalování typu zemědělských a lesnických 
traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, 
konstrukčních částí a samostatných technických celků a o zrušení směrnice 74/150/EHS, 
ve znění pozdějších předpisů.

  Traktorem je každé motorové kolové nebo pásové zemědělské nebo lesnické vozidlo 
s nejméně dvěma nápravami a s maximální konstrukční rychlostí nejméně 6 km.h-1, 
jehož hlavní funkcí je vyvíjet tažnou sílu a které bylo speciálně konstruováno k tažení, 
tlačení, nesení a pohonu určitých výměnných zařízení konstruovaných k vykonávání 
zemědělských nebo lesnických prací nebo k tažení zemědělských nebo lesnických 
přípojných vozidel; může být přizpůsobeno k tomu, aby při zemědělských nebo lesnických 
pracích neslo náklad nebo může být vybaveno sedadly pro spolujezdce.

- vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka, tj.:

  • registrační značka pro historická vozidla

    Při registraci historického vozidla místně příslušný úřad na základě předložení 
protokolu o platném testování vydá průkaz historického vozidla a osvědčení 
o registraci vozidla. Historickému vozidlu přidělí zvláštní registrační značku pro 
historická vozidla a vydá tabulku s registrační značkou pro historické vozidlo.

  • registrační značka pro manipulační provoz

  • registrační značka pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla

  • registrační značka pro zkušební provoz

  • registrační značka pro sportovní vozidla

    Při registraci sportovního vozidla místně příslušný úřad vydá technický průkaz 
vozidla. Sportovnímu vozidlu přidělí zvláštní registrační značku pro sportovní 
vozidlo a vydá tabulku se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidlo. Vydání 
registrační značky pro sportovní vozidlo vyznačí místně příslušný úřad v technickém 
průkazu a v průkazu sportovního vozidla, který vydává právnická osoba, které bylo 
uděleno oprávnění Mezinárodní automobilovou federací (Fédération Internationale 
de l‘Automobile) nebo Mezinárodní motocyklovou federací (Fédération Internationale 
de Motocyclisme).

Příklad

Dne 15. 11. 2016 byl obchodní korporací pořízen traktor, a to společně s radlicí, za účelem 
zimní údržby v areálu provozovny obchodní korporace. Obchodní korporací byly předloženy 
registračnímu místu doklady k provedení zápisu změny vlastníka (provozovatele) v registru 
silničních vozidel a v technickém průkazu dne 20. 11. 2016. V technickém průkazu vozidla 
jsou uvedeny následující údaje:

- označení druhu a kategorie vozidla    TR-T

- počet náprav – z toho poháněných    2-1 

- zdvihový objem válců motoru (cm3)    3922

- největší přípustná/povolená hmotnost (kg)   5090/5090

- největší přípustné/povolené hmotnosti náprav (kg)  1460/1460-3530/3530

- datum první registrace vozidla    20. 11. 2016

- datum první registrace vozidla v ČR    20. 11. 2016

Bude uvedené vozidlo předmětem daně silniční?

Řešení:

Vozidlo není předmětem daně silniční v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 ZDSL

Příklad

Příspěvková organizace zřízená krajským úřadem provádí kromě hlavní činnosti i činnost 
vedlejší, a to v souladu se zřizovací listinou. Uvedená organizace má ve správě tato vozidla:

-  osobní automobil, který využívala ke své hlavní činnosti, a to po celé zdaňovací období, 
přičemž nebyla schopná v průběhu zdaňovacího období určit, zda tato činnost bude 
zisková či ztrátová (po skončení zdaňovacího období bylo zjištěno, že hlavní činnost 
organice byla zisková)

-  nákladní automobil s největší povolenou hmotností 13,5 tuny určený k přepravě nákladu

-  motocykl, který výjimečně používá ke své hlavní činnosti

Která z výše uvedených vozidel budou předmětem daně silniční?

Řešení:

Osobní automobil bude předmětem daně po celé zdaňovací období, neboť činnost 
organizace za celé zdaňovací období byla zisková, a tudíž předmětem daně z příjmů dle 
§ 18a odst. 1 písm. a) ZDP. Nákladní automobil bude předmětem daně rovněž po celé 
zdaňovací období v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 ZDSL, a to bez ohledu na to, pro 
jaké účely byl používán. Motocykl bude rovněž předmětem daně silniční, nicméně se jedná 
o vozidlo kategorie „L“, které je dle § 3 písm. a) od daně silniční osvobozeno.

Příklad

Poplatník má ve svém obchodním majetku vozidlo, které má v technickém průkazu k vozidlu 
uvedeno, že se jedná o nákladní automobil – Camp, kategorie N3, typ – obytný vůz se 6 lůžky, 
s největší povolenou hmotností 15 tun. Bude uvedené vozidlo předmětem daně silniční?
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Řešení:

V technickém průkazu k vozidlu je uvedeno, že se jedná o nákladní automobil kategorie N3 
s největší povolenou hmotností > 3,5 tuny. Uvedené vozidlo není určeno k přepravě osob, ale 
je určeno k přepravě nákladů, a to „bytu se 6 lůžky“. Vozidlo bude předmětem daně silniční 
po celé zdaňovací období dle § 2 odst. 3 ZDSL. Pokud nebude chtít poplatník za uvedené 
vozidlo platit silniční daň, musí uložit registrační značky a osvědčení o registraci vozidla 
do depozita a vozidlo tak dočasně vyřadit z registru vozidel.

u ikatura

su k   s   . í na 

Předmětem sporu byla otázka faktického používání vozidla.

DSL není poplatkem (mýtným) za užívání silniční či dálniční sítě, ale majetkovou daní, 
předmětem jsou vozidla dle § 2 ZDSL a poplatníkem primárně provozovatelé dle registru 
silničních vozidel.

„Předmětem daně je vozidlo konkretizované v zákoně, které má vydanou příslušnou státní 
poznávací značku, není vyřazeno z registru a opravňuje jeho provozovatele (vlastníka) 
k provozu.“

„Je-li vozidlo z evidence vyřazeno, nevztahují se na jeho vlastníka na jedné straně oprávnění, 
jež jsou evidencí v registru podmíněna (provozovat vozidlo na pozemních komunikacích), 
na druhé straně se na něho ovšem nevztahují ani povinnosti spojené s provozem. Pokud 
k vyřazení nákladních vozidel, podléhajících DSL, z RSMV nedojde, skutečnosti uvedené 
v § 2 ZDSL nadále trvají, a nemůže ve vztahu k nim ani dojít k zániku daňové povinnosti.“

„Je nepochybné, že DS vozidla podléhající DSL z registru silničních vozidel nevyřadil, byl 
evidován jako jejich provozovatel, a proto byl povinen silniční daň uhradit, neboť pro vznik 
a trvání daňové povinnosti k DSL u těchto vozidel je irelevantní, zda vozidla byla či nebyla 
fakticky používána k podnikání.“

Rozsudek 1 Afs 54/2012-40 z 15. srpna 2012

DSL je vybudována na formálním stavu zápisů v registru silničních vozidel; takovýto 
formální přístup při vymezení jednotlivých konstrukčních prvků daně je u majetkových 
daní obvyklý; nelze hovořit o přepjatém formalismu.

„I kdyby skutečně došlo k převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, nedochází tím 
automaticky ke změně osoby poplatníka silniční daně, dokud není převod vlastnického 
práva promítnut též do registru silničních vozidel a tím i do technického průkazu vozidla.“

„Byl-li by stěžovatel dostatečně bdělý a střežil si svá práva, dohlédl by na to, aby byla 
provedena změna vlastníka vozidla v registru silničních vozidel. Pokud stěžovatel nebyl 
dostatečně bdělý, musí plně snášet negativní důsledky, které pro něj z toho plynou, a to 
včetně obtížné důkazní situace, v níž se ocitl a která se blíží stavu důkazní nouze.“

Rozsudek KS v Plzni 30 Af 45/2012 z 22. července 2014

DSL je vybudována na formálním stavu zápisů v registru silničních vozidel (viz 1 Afs 54/ 
2012-40 a 1 Afs 79/2012-42)

Silniční daň je konstruována tak, že zohledňuje pouze formální stav zápisu v evidenci, nikoliv 
skutečné majetkové vztahy do evidence nepromítnuté a je pak na převodci majetku, aby 
střežil svá práva včasným a řádným plněním svých povinností docílil provedení příslušných 
zápisů v evidencích a teprve tímto krokem dosáhl zániku svých daňových povinností. Kupní 
ani darovací smlouvy nepromítnuté do registru silničních vozidel a technického průkazu 
nemohou ovlivnit posouzení otázky, kdo je v souzené věci poplatníkem daně silniční. A byť 
žalobce uvedl, že vozidla v daném zdaňovacím období již neexistovala, nepředložil nic, co by 
tato tvrzení podporovala a neunesl tak ve vztahu k nim důkazní břemeno.

B  D D  (§ 3 ZDSL)
Vozidla, která jsou předmětem daně, mohou být osvobozena za splnění podmínek uvedených 
v § 3 ZDSL. Toto ustanovení kombinuje různé důvody pro uplatnění osvobození, jako je 
např. specifický druh a kategorii vozidel, omezená skupina subjektů provozující vozidla, účel 
použití nebo speciální vybavení. Vozidla, která jsou osvobozena od daně se rovněž uvádějí 
do daňového přiznání (vyjma vozidel uvedených v § 3 písm. a), a b) ZDSL). Osvobození od daně 
silniční lze uplatnit pouze za celé kalendářní měsíce, pokud byly pro uplatnění osvobození 
splněny všechny zákonem stanovené podmínky. 

Podle tohoto ustanovení jsou osvobozena vozidla kategorie L a jejich přípojná vozidla. Pojem 
„vozidla kategorie L“ zahrnuje širokou řadu různých typů vozidel se dvěma, třemi, nebo čtyřmi 
koly, např. motokola, dvoukolové a tříkolové mopedy, dvoukolové a tříkolové motocykly 
a motocykly s postranním vozíkem. Jako příklady vozidel kategorie L se čtyřmi koly, známých 
rovněž jako čtyřkolky, lze uvést silniční čtyřkolky používané na veřejných komunikacích.

Rozhodný pro možnost uplatnění osvobození dle tohoto ustanovení je zápis v technickém 
průkazu vozidla.

Podle písm. b) jsou osvobozena vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je 
zaručena vzájemnost.

Osvobozena jsou dále vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu 
za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů 
jimi ujetých ve zdaňovacím období. Pokud poplatník daně silniční, chce uplatnit toto 
osvobození, má povinnost sledovat v průběhu zdaňovacího období plnění resp. neplnění 
zákonných podmínek zde uvedených.

Dle písmena d) jsou osvobozena vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní 
obrany, vozidla bezpečnostních sborů, obecní policie, sboru dobrovolných hasičů, vozidla 
poskytovatele zdravotních služeb, vozidla důlní a horské záchranné služby a poruchové služby 
plynárenských a energetických zařízení; vozidla musí být vybavena zvláštním zvukovým 

§ 3 
ZDSL

§ 3 
písm. a) 
ZDSL

§ 3 
písm. b) 
ZDSL

§ 3 
písm. c) 
ZDSL

§ 3 
písm. d) 
ZDSL
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