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Hezký den milé kolegyně a vážení kolegové,

právě jste si pořídili zcela novou knihu Komentář k dani z nemovitých věcí s příklady 2021 autorky 
paní Ing. Jany Procházkové. Blahopřejeme Vám k nákupu.

Dali jsme problematice daně z nemovitých věcí v roce 2021 vyšší prioritu, než tomu bylo dříve. Věříme, 
že se Vám nová samostatná kniha zalíbí a stane se součástí potřebných knih, které chcete mít u sebe 
u Vašeho klienta, ať už ve formě elektronické knihy, tzv. e-booku, nebo fyzické knihy. Stále více a více 
klientů spoléhá na rychlé vyhledávání v e-booku a přichází ke klientovi již jen s počítačem...

Součástí knihy je 140 příkladů, každý příklad má nově svůj název. Nechybí ani souvislé příklady, se 
kterými se můžete setkat na zkouškách daňových poradců KDP ČR.

Přeji Vám, aby Vám kniha udělala především potřebnou službu a také radost. Věřím, že v ní najdete 
vše do praxe i na zkoušky daňového poradce.

Děkuji paní Janě Procházkové za její jedinečné dílo, které podle mého názoru nemá v oblasti nabídek 
knih v naší republice konkurenci. Děkuji také naší Janě Kubačkové Buzinisové, která pro Vás ve 
zkráceném termínu dílo připravila tak, abyste jej měli začátkem roku 2021 již k dispozici.

Je krásné si plnit sny.

Nová kniha k dani z nemovitých věcí, pro rok 2021 již samostatná, tím snem pro nás určitě byla.

Krásný nový rok 2021…

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a  Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s.
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
www.pevacoukova.cz

V Bohuňovicích 21. 12. 2020

Moje současné motto:

» Kola se točí…
» Jedeme dál…
» Spolu to zvládneme…
» Jsme pozitivní…
» Nevzdáváme se…
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Číslo Název

Příklad č. 9
Negativní vymezení předmětu daně z pozemků včetně dopadu do koeficientu u zdanitelné 
jednotky a zdanění stavby bez čp./če. ve spoluvlastnictví

Příklad č. 10
Negativní vymezení předmětu daně z pozemků včetně dopadu do koeficientu u zdanitelné 
jednotky

Příklad č. 11
Negativní vymezení předmětu daně z pozemků včetně zdanění pozemku ve výlučném 
vlastnictví a dopad do koeficientu u zdanitelné jednotky

Příklad č. 12
Negativní vymezení předmětu daně z pozemků ve vazbě na zdanitelnou jednotku v budově 
jiné než bytový dům

Příklad č. 13 Poplatník daně z pozemků po digitalizaci katastrální mapy

Příklad č. 14 Poplatník daně z pozemků zatížených právem stavby

Příklad č. 15 Poplatník daně z pozemků u pozemku v majetku České republiky

Příklad č. 16 Poplatník daně z pozemků u pozemku ve vlastnictví  kraje

Příklad č. 17 Poplatník daně z pozemků u pozemku ve vlastnictví České republiky

Příklad č. 18
Poplatník daně z pozemků u pronajatého pozemku evidovaného v katastru nemovitostí 
zjednodušeným způsobem

Příklad č. 19 Poplatník daně u podílového fondu

Příklad č. 20
Osvobození pozemku ve vlastnictví České republiky, jehož součástí je budova občanského 
vybavení

Příklad č. 21
Osvobození pozemků ve vlastnictví České republiky, s nimiž má právo hospodařit státní 
podnik

Příklad č. 22
Osvobození pozemků ve vlastnictví České republiky, s nimiž má právo hospodařit státní 
podnik v likvidaci

Příklad č. 23 Osvobození pronajatého pozemku ve vlastnictví státu

Příklad č. 24 Osvobození pozemku ve vlastnictví obce

Příklad č. 25 Osvobození pozemku ve vlastnictví svazku obcí

Příklad č. 26 Osvobození pozemků u objektů veřejně přístupných kulturních památek

Příklad č. 27 Osvobození pozemků církví a náboženských společností

Příklad č. 28 Osvobození pozemků ve vlastnictví spolků

Příklad č. 29 Osvobození pozemků sloužících zdravotnickým zařízením

Příklad č. 30 Osvobození pozemků sloužících pro třídění a sběr odpadů

Příklad č. 31 Osvobození pozemku s kořenovou čistírnou odpadních vod

Příklad č. 32 Osvobození pozemku pohřebiště podle zákona upravujícího pohřebnictví

Příklad č. 33 Osvobození pozemků  lokalizovaných v ptačí oblasti, která je součástí Natura 2000

Příklad č. 34 Osvobození pozemku v pásmu I. hygienické ochrany

Příklad č. 35 Osvobození pozemků ostatních ploch

Příklad č. 36 Osvobození pozemků ostatních ploch

Příklad č. 37 Osvobození dle § 4 odst. 1 písm. k) ZDNV, ve znění účinném do 31. 12. 2019 a po 1. 1. 2020

Příklad č. 38 Osvobození pozemků golfového hřiště

Příklad č. 39 Osvobození pozemků ostatních ploch zeleně ve vlastnictví ČR

Příklad č. 40 Osvobození pozemku zastavěného stavbou podle stavebního zákona upravující vodní tok

Příklad č. 41
Osvobození pozemku zastavěného stavbou podle stavebního zákona, která je rozvodným 
tepelným zařízením
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Číslo Název

Příklad č. 42 Osvobození pozemku účelové komunikace s omezením přístupu veřejnosti

Příklad č. 43 Osvobození pozemku se stavbou lyžařského vleku

Příklad č. 44 Osvobození pozemku veřejného parkoviště

Příklad č. 45 Osvobození pásů pozemků v lesích, vyčleněných pro rozvody elektrické energie

Příklad č. 46 Osvobození pozemku ve vlastnictví veřejné vysoké školy

Příklad č. 47 Osvobození pozemků určených k plnění funkcí lesa

Příklad č. 48 Osvobození pozemku ve vlastnictví kraje pronajatého obchodní společnosti

Příklad č. 49 Osvobození pozemku ve vlastnictví veřejné výzkumné instituce

Příklad č. 50
Osvobození pozemků podle § 4 odst. 1 písm. v) ZDNV, které obec stanoví obecně závaznou 
vyhláškou

Příklad č. 51 Základ daně u pozemků hospodářských lesů

Příklad č. 52 Základ daně u pozemků zahrad částečně zastavěných zdanitelnou stavbou

Příklad č. 53 Zdanění stavebního pozemku

Příklad č. 54 Účelová komunikace využívána soukromou střední školou

Příklad č. 55 Sazba daně u pozemku zpevněného plochou vlečky

Příklad č. 56 Část zdanitelné stavby jako předmět daně ze staveb a jednotek s dopadem do základu daně

Příklad č. 57 Zdanění stavby samoobslužné myčky aut

Příklad č. 58 Zdanění rekonstruovaného rodinného domu

Příklad č. 59 Předmět daně ze staveb a jednotek při destrukci stavebních konstrukcí zdanitelné stavby

Příklad č. 60 Předmět daně ze stavby produktovodní šachty evidované bez čísla popisného

Příklad č. 61 Předmět daně ze staveb a jednotek u  prefabrikované stavby spojené se zemí pevným základem

Příklad č. 62
Předmět daně ze staveb a jednotek u stavby bez spojení se zemí pevným základem (stánky, 
mobilní buňky, kontajnery apod.)

Příklad č. 63 Zdanění zdanitelné stavby

Příklad č. 64 Zdanění gabionových plotů daní ze staveb a jednotek

Příklad č. 65
Daň ze staveb a jednotek ve zpracovatelském průmyslu na příkladu linky, jejíž součástí 
jsou haly, pásový podavač, jímka a věžový zásobník

Příklad č. 66 Daň ze staveb a jednotek u mobilních domů (mobilheimů)

Příklad č. 67 Daň ze staveb a jednotek u dokončených staveb nezaevidovaných v katastru nemovitostí

Příklad č. 68 Poplatník daně ze staveb a jednotek u zdanitelné stavby, která je součástí práva stavby

Příklad č. 69 Daň ze staveb a jednotek u zdanitelné stavby ve vlastnictví České republiky

Příklad č. 70 Daň ze staveb a jednotek při spoluvlastnictví zdanitelné stavby s obcí

Příklad č. 71
Daň ze staveb a jednotek u zdanitelné stavby, která je součástí památkové zóny, vesnické 
památkové rezervace

Příklad č. 72 Daň ze staveb a jednotek u zdanitelné stavby ve vlastnictví církví a náboženských společností

Příklad č. 73 Daň ze staveb a jednotek u zdanitelné stavby ve vlastnictví spolku/odborové organizace

Příklad č. 74 Osvobození zdanitelných staveb fotovoltaické elektrárny

Příklad č. 75
Osvobození zdanitelné stavby předávací výměníkové stanice evidované v katastru 
nemovitostí jako stavba technického vybavení

Příklad č. 76 Osvobození zdanitelné jednotky s trafostanicí
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Příklad č. 77
Osvobození zdanitelné stavby rekreačního zařízení ve vlastnictví obchodní společnosti 
podnikající ve veřejné dopravě

Příklad č. 78
Osvobození zdanitelné stavby garáže užívané na základě kolaudačního souhlasu k veřejné 
dopravě

Příklad č. 79 Osvobození zdanitelné stavby budovy zdravotní pojišťovny

Příklad č. 80 Osvobození zdanitelných staveb ve vazbě na oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Příklad č. 81 Osvobození zdanitelné jednotky sloužící k zajištění veřejné dopravy

Příklad č. 82 Osvobození zdanitelné stavby sloužící částečně k zajištění veřejné dopravy

Příklad č. 83 Osvobození zdanitelných staveb bioplynové stanice

Příklad č. 84 Osvobození zdanitelné stavby haly sloužící ke sběru a zpracování autovraků

Příklad č. 85
Osvobození zdanitelné jednotky ve vlastnictví držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P při splnění 
dalších zákonných podmínek

Příklad č. 86 Osvobození zdanitelné stavby ve vlastnictví držitele průkazu ZTP/P

Příklad č. 87 Osvobození zdanitelné stavby kulturní památky

Příklad č. 88 Osvobození zdanitelné stavby kulturní památky s přístavbou

Příklad č. 89 Osvobození zdanitelné stavby při změně systému vytápění

Příklad č. 90 Osvobození zdanitelné stavby ve vlastnictví kraje

Příklad: č. 91 Osvobození zdanitelné jednotky ve vlastnictví veřejně výzkumné instituce

Příklad č. 92 Osvobození zdanitelné stavby ve vlastnictví veřejné vysoké školy

Příklad č. 93
Základ daně ze zdanitelné jednotky, jejíž součástí není spoluvlastnický podíl na pozemku, 
resp. použití výše koeficientu pro výpočet upravené podlahové plochy

Příklad č. 94
Základ daně ze zdanitelné jednotky, resp. použití výše koeficientu pro výpočet upravené 
podlahové plochy

Příklad č. 95
Základ daně ze zdanitelné jednotky, resp. určení výměry podlahové plochy zdanitelné 
jednotky

Příklad č. 96
Základ daně ze zdanitelné jednotky, resp. použití výše koeficientu pro výpočet upravené 
podlahové plochy

Příklad č. 97
Základ daně ze zdanitelné jednotky, resp. použití výše koeficientu pro výpočet upravené 
podlahové plochy

Příklad č. 98
Základ daně ze zdanitelné jednotky, resp. použití výše koeficientu pro výpočet upravené 
podlahové plochy

Příklad č. 99
Základ daně ze zdanitelné jednotky ateliéru, jejíž součástí je spoluvlastnický podíl na 
pozemcích

Příklad č. 100
Základ daně ze zdanitelné jednotky v administrativní budově, resp. použití výše 
koeficientu pro výpočet upravené podlahové plochy

Příklad č. 101
Základ daně ze zdanitelných jednotek, resp. použití výše koef. pro výpočet upravené 
podlahové plochy, v případě, že zdanitelné jednotky jsou vlastněny jedním vlastníkem

Příklad č. 102
Základ daně ze zdanitelné jednotky ve víceúčelové stavbě, resp. použití výše koeficientu pro 
výpočet upravené podlahové plochy

Příklad č. 103
Výpočet daně ze zdanitelné stavby budovy užívané k ostatním druhům podnikání se 
zaměřením na sazbu daně

Příklad č. 104 Výpočet daně ze zdanitelné jednotky pro bydlení se zaměřením na sazbu daně

Příklad č. 105 Sazba daně u zdanitelné stavby garáže ve vlastnictví obchodní společnosti
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Číslo Název

Příklad č. 106
Sazba daně u zdanitelné stavby administrativní budovy ve vlastnictví České republiky, 
právo hospodaření má státní podnik

Příklad č. 107 Určení  základní sazby daně u zdanitené stavby

Příklad č. 108 Sazba daně u zdanitelné stavby budovy obytného domu užívaného k podnikání

Příklad č. 109 Zvýšení daně u zdanitelné jednotky, která zahrnuje i nebytový prostor užívaný k podnikání

Příklad č. 110 Místní koeficient

Příklad č. 111 Zdaňovací období

Příklad č. 112 Solidární daňová povinnost

Příklad č. 113 Společná daňová povinnost

Příklad č. 114 Placení daně přiznané společným zástupcem, popř. společným zmocněncem

Příklad č. 115 Algoritmus umístění spisu k dani z nemovitých věcí poplatníka fyzické osoby

Příklad č. 116 Algoritmus umístění spisu k dani z nemovitých věcí poplatníka právnické osoby

Příklad č. 117 Zákonné důvody pro nepodání daňového přiznání

Příklad č. 118 Vyměření daně konkludentním platebním výměrem
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Daň 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. 2021)

Daň z nemovitých věcí je jednou z nejstarších daní. V určité podobě se vybírala už ve starověku. 
V českém právním řádu byla jako daň z nemovitostí zakotvena s účinností od r. 1993. Od té doby byla 
právní úprava daně z nemovitostí, resp. daně z nemovitých věcí, pravidelně novelizována, a to zejména 
s ohledem na potřebu řešit aktuální problémy a reflektovat rozhodovací praxi soudů České republiky. 
Svou podstatou jde o majetkovou daň, která zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. 
Daň z nemovitých věcí je jedinou daní daňové soustavy České republiky, jejíž celý výnos je určen do 
rozpočtů obcí. Její roční výnos činí cca 11 mld. Kč a je významným zdrojem obecních rozpočtů, zejména 
u menších obcí. Do určité míry tak daň ovlivňuje i kvalitu života jejich občanů. 
Růst výnosu daně z nemovitých věcí souvisí s trendem intenzivní kontrolní a vyhledávací činnosti 
orgánů finanční správy, při níž správci daně využívají kontrolní funkce informačního systému ADIS, 
které umožňují vyhledávání nepřiznaných nebo nesprávně přiznaných pozemků, zdanitelných 
staveb či zdanitelných jednotek. Inkaso daně pak roste také v důsledku rozvíjející se stavební činnosti, 
zvyšujícího se počtu zdanitelných staveb, zdanitelných jednotek a poplatníků daně. Do určité míry ho 
mohou ovlivnit i obce, např. nastavením příslušných koeficientů.
Daň je trvalou součástí daňové soustavy v České republice. V porovnání k ostatním daním je atypická 
tím, že je poplatníky přiznávána dopředu na zdaňovací období. Její obdoba je zakotvena i v daňových 
systémech ostatních států. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že přetrvá i do budoucnosti. 
Komentář k dani z nemovitých věcí obsahuje aktuální výklad jednotlivých ustanovení zákona 
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Neklade si však za cíl postihnout 
veškeré detaily zdanění pozemků, zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek v České republice. 
Z aplikační praxe totiž vyplývá, že každá konkrétní situace vyžaduje individuální posouzení. I přes tuto 
skutečnost se autorka s každým dalším vydáním snaží rozšiřovat komentář k jednotlivým paragrafům 
a poskytovat výklad v co možná největší šíři.
Komentář k dani z nemovitých věcí byl od r. 2016 nedílnou součástí publikace nazvané Komentář 
k majetkovým daním a dani silniční s příklady. S každým novým vydáním docházelo k rozšíření 
publikace o nová stanoviska a metodický výklady a příklady. Od pátého aktualizovaného vydání 
v r. 2020 byla publikace doplněna také o daň spotřební a příklady ke zkouškám na daňového poradce. 
Nyní otvíráte první samostatnou publikaci zaměřenou na daň z nemovitých věcí, jejímž cílem je 
poskytnout čtenářům ucelený pohled na zdanění pozemků, staveb a jednotek na území České republiky 
na zdaňovací období r. 2021. Pro lepší pochopení problematiky komentář také popisuje vývoj vybraných 
změn právní úpravy v předcházejících zdaňovacích obdobích.
V době redakční uzávěrky vydání publikace již bylo částečně možné předjímat změny v ZDNV účinné 
na zdaňovací období r. 2021. Legislativní změny, které k 1. 12. 2020 nebyly zveřejněny ve Sbírce zákonů, 
jsou do publikace zapracovány coby výhled na zdaňovací období r. 2021.
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 podle § 33 odst. 4 DŘ, podle kterého připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je 
posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

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 sedmi 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.

§ 1
ZDNV
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Daň z pozemků

I.1 Předmět daně (§ 2 ZDNV)
Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky evidované v katastru 
nemovitostí. 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. 
V příloze katastrální vyhlášky je vymezena obecná charakteristika těchto deseti základních druhů 
pozemků pro účely katastru takto:

Druh 
pozemku

Charakteristika druhu pozemku pro účely katastru

Orná půda
Pozemek obdělávaný za účelem produkce plodin nebo pozemek, který je k dispozici pro 
rostlinnou výrobu, ale je ponechán ladem, případně pozemek, který je dočasně zatravněn 
v rámci systému střídání plodin.

Chmelnice
Pozemek, na kterém se pěstuje chmel a který je opatřen opěrným zařízením pro jeho 
pěstování, včetně plochy souvisejícího manipulačního prostoru, který netvoří součást cesty.

Vinice
Pozemek rovnoměrně a souvisle osázený keři vinné révy opatřený opěrným zařízením, 
včetně plochy souvisejícího manipulačního prostoru, který netvoří součást cesty.

Zahrada

Pozemek,
a)  na němž se trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní plodiny, zpravidla 

pro vlastní potřebu,
b)  souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři, který zpravidla tvoří souvislý 

celek s obytnými a hospodářskými budovami,
c)   funkčně spojený a užívaný s budovou, s charakterem okrasné zahrady, na kterém 

převládá travnatá plocha, zpravidla doplněná trvalými porosty většinou okrasného 
charakteru, ke kterým lze přiřadit i dřeviny charakteristické pro ovocné a lesní porosty.

Ovocný sad
Pozemek souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři nebo pozemek tvořící 
s okolními pozemky takto osázený souvislý celek.

Trvalý travní 
porost

Pozemek využívaný k pěstování trav nebo jiných bylinných pícnin, který nebyl zahrnut 
do systému střídání plodin a na kterém se mohou vyskytovat rozptýlené stromy a keře, 
případně jejich skupiny, pokud trávy a jiné bylinné pícniny i nadále převažují.

Lesní pozemek

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 
[§ 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb.]. 

Vodní plocha Pozemek, na němž je koryto vodního toku, vodní nádrž, močál, mokřad nebo bažina.

Zastavěná 
plocha 

a nádvoří

Pozemek, na němž je
a)  budova včetně nádvoří (tj. části zastavěného stavebního pozemku obsahující dvůr, vjezd, 

drobné stavby, bazén, zatravněné plochy, okrasné záhony a jiné přiléhající plochy, 
které slouží k lepšímu užívání stavby), vyjma skleníku, který je v katastru evidován 
jako budova, postaveného na zemědělském nebo lesním pozemku, a vyjma budovy 
postavené na lesním pozemku a budovy evidované na pozemku vodní plocha,

b) společný dvůr,
c) zbořeniště,
d) vodní dílo.

Ostatní plocha Pozemek neuvedený v předcházejících druzích pozemků.

§ 2
ZDNV

I.
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Předmětem daně z pozemků jsou druhy pozemků podle evidence katastru nemovitostí. Druh 
pozemku evidovaný v katastru nemovitostí by měl respektovat skutečný právní stav pozemku, který 
mimo jiné vychází z pravomocného rozhodnutí správního orgánu nebo z jiných právních důvodů. 
V případě pochybností o správnosti evidence druhu pozemku v katastru nemovitostí posuzuje správce 
daně důkazní prostředky doložené poplatníkem, zejména pravomocná rozhodnutí správních orgánů 
nebo ověřuje jiné právní důvody rozhodné pro určení druhu pozemku, resp. stanovení předmětu 
daně z pozemků. ZDNV k těmto deseti druhům pozemků evidovaným v katastru nemovitostí přidává 
své dva druhy pozemku, a to stavební pozemek a zpevněnou plochu pozemku, které jako jediné 
definuje v samotném textu zákona.
Z katastrálního zákona mimo jiné vyplývá povinnost vlastníků a jiných oprávněných osob ohlásit 
katastrálnímu úřadu změny údajů v evidenci katastru nemovitostí. Pokud tak neučiní, vystavují se 
sankcím vyplývajícím z katastrálního zákona. Správnost evidence druhu pozemku a způsob využití 
pozemku v katastru nemovitostí jsou jedním z předmětů revize katastru nemovitostí. Cílem revize 
je prověření souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu a v případě nalezení nesouladu 
jeho odstranění. V důsledku revize tak může dojít ke změně skutečností rozhodných pro správné 
stanovení daně z nemovitých věcí.
V přiznání k dani z nemovitých věcí se předmět daně z pozemků označuje písmenem, které podle 
pokynů k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí přísluší konkrétnímu druhu pozemku:
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 podle 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.

Rozsudek sp. zn. 50 Af 22/2018-65 z 26. 11. 2019:
Meritem sporu bylo posouzení, zda je pro stanovení předmětu daně závazný druh pozemku 
evidovaný v katastru nemovitostí nebo skutečný charakter, resp. využití, pozemku. 
Soud ve svém rozsudku konstatoval, že nelze bez dalšího přijmout právní názor, dle něhož 
je katastr nemovitostí rozhodným zdrojem informací pro daňové účely a že pro účely daně 
z nemovitých věcí u pozemku je tak podstatný bez dalšího stav zapsaný v evidenci katastru 
nemovitostí. Evidence v katastru nemovitostí je sice primárním podkladem ke stanovení 
předmětu daně z pozemků a sazby podle druhu pozemku, přičemž ze ZDNV ani z katastrálního 
zákona nevyplývá, že by údaj o druhu pozemku byl závazný.
Správce daně by se měl námitkou poplatníka ohledně nesouladu zabývat a sám posoudit, 
jaký je skutečný právní stav pozemku. Skutečným právním stavem je přitom třeba rozumět 
takový druh pozemku, do něhož předmětný pozemek patří podle pravomocných rozhodnutí 
správních orgánů nebo jiných právních důvodů. V případě pochybností o správnosti evidence 
v katastru nemovitostí by tedy měl správce daně přihlédnout k tvrzení daňového subjektu, že 
evidence druhu pozemků v katastru nemovitostí neodpovídá tomu, jaký je skutečný právní 
stav, a řádně se s ním vypořádat. Důkazní břemeno k prokázání takového tvrzení pak dle § 92 
odst. 3 DŘ tíží daňový subjekt, který je povinen prokazovat všechny skutečnosti v daňovém 
řízení.
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Příklad č. 1 – Předmět daně z pozemků podle druhu pozemku

Zadání
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 
nebyla provedena ani na základě pravomocného rozhodnutí jiného správního orgánu. Je pro 
určení předmětu daně u pozemku p. č. 10 rozhodující druh pozemku podle evidence katastru 
nemovitostí nebo skutečné užívání pozemku?

Řešení
Pro účely daně z pozemků je tento pozemek nadále posuzován podle evidence katastru 
nemovitostí, tzn. podle druhu pozemku vodní plocha, která je podle § 2 odst. 2 písm. c) ZDNV 
mimo předmět daně z pozemků. Katastrální zákon ukládá vlastníkovi povinnost ohlásit 
katastrálnímu úřadu změny údajů v evidenci katastru nemovitostí, tzn. i změnu druhu či 
způsobu využití pozemku.

Příklad č. 2 – Stavební pozemek

Zadání
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 (podle stavební dokumentace 
výměra pozemku odpovídá zastavěné ploše nadzemní části zdanitelné stavby garáže). Bude 
předmětem daně z pozemků na následující zdaňovací období pozemek ostatní plochy nebo 
stavební pozemek?

Řešení
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. Předmětem daně 
z pozemků nejsou podle písm.:

a) pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb.
Předmětem daně z pozemků nejsou pozemky zastavěné budovami, splňujícími definici budovy 
podle § 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 podle § 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 podle 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.
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Daň ze staveb  
a jednotek

II.1 Předmět daně (§ 7 ZDNV)
Předmět daně byl od 1. 1. 2014 v ZDNV vymezen v návaznosti na právní úpravu nemovité věci 
v občanském zákoníku. Je omezen toliko na území České republiky. Ust. § 7 odst. 3 ZDNV upravuje 
zákonnou fikci vlastnického práva ke stavbě. Podle tohoto ustanovení pro účely daně z nemovitých 
věcí se na zdanitelnou stavbu, která není samostatnou nemovitou věcí podle občanského 
zákoníku, ale je součástí pozemku nebo práva stavby, hledí jako na nemovitou věc, jejímž 
vlastníkem je ten, kdo vlastní věc, jejíž je tato stavba součástí. Tato zákonná úprava zaručuje 
komplexnost předmětu daně ze staveb a jednotek a zdanění zdanitelných staveb, které jsou součástí 
pozemku a zdanitelných staveb, které jsou součástí práva stavby.
Předmětem daně ze staveb a jednotek je zdanitelná stavba, kterou se pro účely daně z nemovitých 
věcí rozumí budova podle katastrálního zákona a inženýrská stavba uvedená v příloze k ZDNV. 
Dále je předmětem daně zdanitelná jednotka. Předmětem daně ze staveb a jednotek je však jen ta 
zdanitelná stavba či zdanitelná jednotka, která je dokončená nebo užívaná.
ZDNV od r. 2016 specifikuje časové hledisko, tzn. upravuje odkdy se zdanitelná stavba (budova či 
vyjmenovaná inženýrská stavba) stává předmětem daně ze staveb a jednotek. Předmětem daně 
je zdanitelná stavba, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí dokončená nebo užívaná 
budova podle katastrálního zákona či inženýrská stavba uvedená v příloze k tomuto zákonu, tzn. 
není jím rozestavěná stavba, ale zdanitelná stavba, kterou lze podle stavebního zákona užívat, nebo 
která je užívaná. Pro účely určení předmětu daně ze staveb a jednotek je tak rozhodující faktický 
stav zdanitelné stavby, kterým je její dokončenost nebo faktické užívání. Pro dokončenou stavbu 
není důležité, zda je již užívána, neboť ze stavebního zákona vyplývá, že dokončenou stavbu lze 
užívat. Dokončená stavba, jejíž užívání povolil stavební úřad, je vždy předmětem daně ze staveb 
a jednotek. Při hodnocení časového hlediska je nutné vzít v potaz, že stavbu lze užívat na základě 
vydání kolaudačního souhlasu, oznámení o užívání stavebnímu úřadu, ale rovněž na základě 
povolení předčasného užívání stavebním úřadem či na základě povolení nebo nařízení užívání stavby 
na určenou dobu užívání ve zkušebním provozu. Od doby užívání je zdanitelná stavba podléhající 
stavebnímu řízení předmětem daně ze staveb a jednotek v případě, že je užívána před vydáním 
rozhodnutí stavebním úřadem, a to za předpokladu, že je stavebně a technicky uspořádána tak, že 
může plnit svoji funkci. Zdanitelná stavba, která stavební povolení ani ohlášení nevyžaduje a svým 
stavebně technickým uspořádáním může plnit svoji funkci, se stává předmětem daně od užívání, 
popř. doby, kdy může být užívána. Obdobně se postupuje i v případě zdanitelné stavby podléhající 
dřívějším stavebním předpisům.
Časové hledisko se obdobně aplikuje i na zdanitelnou jednotku, kterou se pro účely daně z nemovitých 
věcí rozumí jednotka dokončená nebo užívaná, tj. jednotka, kterou lze užívat podle stavebního zákona 
nebo jednotka, která je již užívána. Rozestavěná jednotka, která není užívaná, není předmětem daně.
Budovou se podle § 2 písm. l) katastrálního zákona rozumí nadzemní stavba spojená se zemí 
pevným základem, která je prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými 
stěnami a střešní konstrukcí. Definice budovy z katastrálního zákona se přebírá i pro účely daně 
z  nemovitých věcí, tzn. předmětem daně ze staveb a jednotek je budova splňující tuto definici. Jednou 
ze zákonných podmínek určení budovy podle katastrálního zákona je spojení stavby se zemí pevným 
základem. Pojem pevný základ není definován stavebním zákonem, jeho prováděcími předpisy ani 
jinými zákonnými předpisy, proto s ohledem na význam, který posouzení nemovitého charakteru 
věci má v oblasti majetkoprávní, je vhodné přihlížet k soudní praxi, např. rozhodnutí Ústavního soudu 

II.

§ 7
ZDNV
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částí jednotky, nebo je užíván k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním 
hospodářství. Z důvodové zprávy k novele zákona, kterou bylo toto zvýšení daně zdanitelných 
jednotek zavedeno do praxe, vyplývá, že navržená právní úprava navazuje na vymezení jednotky 
podle občanského zákoníku, která může být tvořena skupinou bytů a nebytových prostorů. Zvýšení 
daně se stanoví za nebytový prostor sloužící k podnikání v jednotce vymezené podle občanského 
zákoníku, která je evidovaná v katastru nemovitostí se způsobem využití skupina nebytových 
prostorů, popř. skupina bytů a nebytových prostorů. Zvýšení daně u zdanitelné jednotky se zjistí 
výpočtem a to tak, že se daň za zdanitelnou jednotku zvyšuje o součin upravené podlahové plochy 
tohoto nebytového prostoru a kladného rozdílu mezi sazbou daně příslušnou pro zdanitelnou 
jednotku, jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná pro podnikání, a sazbou daně 
příslušnou pro tuto zdanitelnou jednotku.
V přiznání k dani z nemovitých věcí v případech, kdy zdanitelná jednotka - byt R, jednotka – garáž 
V nebo jednotka – ostatní jednotka Z zahrnuje nebytový prostor užívaný k podnikání a nejde o zákonné 
výjimky s tím, že nebytový prostor užívaný k podnikání nepřesahuje polovinu upravené podlahové 
plochy jednotky, uvede poplatník vedle předmětu daně písmeno odpovídající druhu podnikání, ke 
kterému je nebytový prostor užívaný, tzn. uvede druh T pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, 
dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě nebo druh U pro ostatní druhy podnikání. 
Pokud by v jednotkách R, V nebo Z bylo provozováno podnikání na převažující části podlahové plochy, 
použije se pro celou jednotku sazba daně pro odpovídající druh podnikání.
Zvýšení daně nedopadá na byty a samostatné nebytové prostory vymezené podle zákona o vlastnictví 
bytů, neboť podle tohoto zákona nejde vymezit jednotku, která je souborem bytů a nebytových 
prostorů, jak je uvedeno v důvodové zprávě zákona.

Příklad č. 108 –  Sazba daně u zdanitelné stavby budovy obytného domu užívaného 
k podnikání

VARIANTA 1

Zadání
Pan A. B. vlastní rodinný dům č. p. 10. Celý rodinný dům vlastník pronajal realitní společnosti, 
která zde provozuje svoji činnost. V katastru nemovitostí je stavba evidována se způsobem 
využití rodinný dům. O změně užívání stavby stavební úřad dosud nerozhodoval. Jaká sazba 
daně bude použita při výpočtu daně ze staveb a jednotek u zdanitelné stavby rodinného domu 
č. p. 10?

Řešení
Jelikož je celá stavba užívána k podnikání, nenaplňuje definici rodinného domu podle 
vyhlášky o obecných požadavcích na využití území. V souladu s § 11 odst. 6 ZDNV musí být tento 
rodinný dům zdaněn jako zdanitelná stavba užívaná k podnikání, v tomto případě k ostatní 
podnikatelské činnosti se základní sazbou daně 10 Kč/m2. V uvedeném případě nelze aplikovat 
zvýšení daně podle § 11a odst. 1 ZDNV a daň zvýšit o součin výměry podlahové plochy užívané 
k podnikání v m2 a 2 Kč, neboť k podnikání je užívána převažující část podlahové plochy 
nadzemní části zdanitelné stavby rodinného domu.

VARIANTA 2

Zadání
Pan A. B. vlastní rodinný dům č. p. 10, ve kterém je nebytový prostor o podlahové ploše 20 m2, 
který slouží k podnikání přítelkyně vlastníka (kadeřnictví). Převažující část podlahové plochy 
nadzemní části zdanitelné stavby obytného domu je užívaná k bydlení. Jaká sazba daně bude 
použita při výpočtu daně ze staveb a jednotek u zdanitelné stavby rodinného domu č. p. 10?

Řešení
Zvýšení daně za podnikání v nebytovém prostoru obytného domu se vypočte podle § 11a odst. 1 
ZDNV z podlahové plochy tohoto nebytového prostoru v m2 a 2 Kč, tj. v uvedeném případě 20 m2 
x 2 Kč = 40 Kč. Zvýšení daně zohlední poplatník na řádcích č. 318 a č. 319 III. oddílu daňového 
přiznání a výsledek připočte k dani z rodinného domu č. p. 10.
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Společná  
ustanovení

III.1 Místní koeficient (§ 12 ZDNV)
Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovité věci na území celé obce stanovit 
jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka 
za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, popřípadě jejich 
souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 ZDNV, tzn. pozemků se základem daně 
stanoveným pro druh pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní 
porost. Pokud obec obecně závaznou vyhláškou stanoví místní koeficient, aplikuje se v nastavené 
výši na všechny druhy pozemků, s výjimkou uvedených zemědělských pozemků, a na všechny 
zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky bez výjimky ve všech katastrálních územích celé obce.
Obec je oprávněná vydávat obecně závazné vyhlášky v samostatné působnosti, které musí být podle 
zákona o obcích vyhlášeny. Vyhlášení obec provede vyvěšením na úřední desce obecního úřadu 
po dobu 15 dnů. Dnem vyhlášení právního předpisu, tedy i obecně závazné vyhlášky, je první den jeho 
vyvěšení na úřední desce. Postup vůči správci daně je upraven v § 16a ZDNV. Stanovením místního 
koeficientu v obecně závazné vyhlášce ovlivňuje obec výši celkového příjmu daně z nemovitých věcí. 
Místní koeficient na zdaňovací období r. 2020 stanovilo 719 obcí.
Informaci o hodnotě místního koeficientu lze získat na spravujícím územním pracovišti příslušného 
finančního úřadu, na finančním úřadu, nebo na internetové stránce Finanční správy České republiky: 
http://adisreg.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_reg/dne/koef/vyhledani.faces v aplikaci Vyhledávání 
koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí, popř. v aplikaci Elektronické podání pro finanční 
správu: www.daneelektronicky.cz .
Pokud obec místní koeficient nestanoví, tak se tento údaj v daňovém přiznání nevyplňuje.

V Parlamentu České republiky je projednávána novela s navrženou účinností od 1. 1. 2021, kterou 
by byla upravena aplikace místního koeficientu dle § 12 ZDNV. Zákon dosud neumožňoval obcím 
stanovit místní koeficient jiným způsobem než jednotně pro celé území obce. Od účinnosti této 
novely by mohly obce místní koeficient obecně závaznou vyhláškou stanovit také pro všechny 
nemovité věci na území jednotlivé části obce. Oznamovací povinnost obce dle § 16a ZDNV zatím 
zůstává beze změny, tzn. místní koeficient stanoví obec obecně závaznou vyhláškou, která 
musí nabýt platnosti nejpozději do 1. 10. předchozího zdaňovacího období a účinnosti nejpozději 
do 1. 1. následujícího zdaňovacího období. S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že tato změna 
ZDNV ještě nebude mít vliv na výši daně z nemovitých věcí na zdaňovací období r. 2021.

Příklad č. 110 – Místní koeficient

Zadání
Pan A. B. vlastní pozemek p. č. 40, který je v katastru nemovitostí evidován v druhu pozemku 
ostatní plocha. Pozemek se nachází v obci se stanoveným místním koeficientem ve výši 3. 
Skutečné využití pozemku spíše odpovídá druhu pozemku zahrada, neboť se na pozemku 
převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní plodiny, zpravidla pro potřebu vlastníka. 
Na pozemku se mimo jiné nacházejí ovocné stromy. Pozemek tvoří souvislý hospodářský 
celek s obytným domem pana A. B., který se nachází na sousedním pozemku. O změně druhu 
pozemku žádný správní orgán nerozhodl. Obec stanovila podle § 12 ZDNV obecně závaznou 
vyhláškou místní koeficient ve výši 3. Bude se tímto místním koeficientem násobit daň 
vypočtená z pozemku p. č. 40 ?

III.

§ 12
ZDNV
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Závěrečné příklady k dani  
z nemovitých věcí

VIII.1  Příklad č. 133 – Zdanění pozemků 
a zdanitelných staveb ve vlastnictví  
fyzické osoby

Zadání
Pan Jaroslav Nosek (RČ: 501010/1111), bytem Rybkova 148, Hradec Králové, PSČ: 500 09, nabyl na základě 
kupní smlouvy ze dne 18. 12. 2020 s vkladem práva povoleným rozhodnutím příslušného katastrálního 
úřadu čj. V-3243/2020, s právními účinky vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ke 
dni 19. 12. 2020 (vklad práva byl v katastru nemovitostí zapsán dne 18. 3. 2021), tyto nemovité věci 
evidované na LV č. 56600 pro k. ú. Pražské Předměstí, obec Hradec Králové, Královéhradecký kraj:
•    budovu č. p. 230 v k. ú. Pražské Předměstí s jedním podzemním podlažím (o zastavěné ploše 

180 m2), jedním nadzemním podlažím (o zastavěné ploše 320 m2) a účelově určeným podkrovím 
(o zastavěné ploše 150 m2). V podzemním podlaží budovy o podlahové ploše 150 m2 vlastník 
provozuje vinárnu. V prvním nadzemním podlaží o podlahové ploše 300 m2 provozuje od r. 2010 
nájemce paní Nela Očková prodejnu optiky Očko. Podkroví o podlahové ploše 130 m2 slouží 
k bydlení vlastníka. Celková podlahová plocha nadzemní části budovy je 430 m2. Budova č. p. 230 
je součástí pozemku zastavěné plochy a nádvoří p. č. 175 v k. ú. Pražské Předměstí. Budova je 
užívána na základě kolaudačního souhlasu příslušného stavebního úřadu ze dne 5. 1. 2010. Katastr 
nemovitostí eviduje budovu se způsobem využití stavba občanského vybavení.

•   budovu č. p. 400 v k. ú. Pražské Předměstí s jedním nadzemním podlažím o zastavěné ploše 80 m2 
a s plochou střechou. V budově evidované katastrem nemovitostí se způsobem využití jiná stavba 
(o podlahové ploše 65 m2) je terénní klub nízkoprahového zařízení pro děti a mládež WENKU, tj. 
zařízení sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů. Budova bez č. p/č. e. je užívána na základě kolaudačního souhlasu příslušného stavebního 
úřadu ze dne 5. 1. 2010 a je součástí pozemku ostatní plochy p. č. 28 v k. ú. Pražské Předměstí.

•    garáž bez č. p./č. e. v k. ú. Pražské Předměstí o zastavěné ploše 50 m2. Garáž má jedno nadzemní 
podlaží a plochou střechu. Slouží ke garážování vozidla vlastníka. Katastr nemovitostí ji eviduje 
se způsobem využití garáž. Je součástí pozemku zastavěné plochy a nádvoří p. č. 88 v k. ú. Pražské 
Předměstí, pozemek je celý zastavěný. Příslušný stavební úřad vydal dne 5. 1. 2010 kolaudační 
souhlas s užíváním stavby.

•    pozemek p. č. 175 v k. ú. Pražské Předměstí o výměře 400 m2 evidovaný katastrem nemovitostí 
v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je na výměře 320 m2 zastavěný budovou 
č. p. 230, která je jeho součástí. Zbývající část pozemku o výměře 80 m2 slouží jako vyhrazené 
parkoviště pro návštěvníky vinárny a prodejny optiky Očko. Zpevněná plocha parkoviště má 
asfaltový povrch s konstrukčním podložím o tloušťce 30 cm, je stavbou podle stavebního zákona 
bez svislé nosné konstrukce. Speciální stavební úřad neurčil zpevněnou plochu pozemku k veřejné 
dopravě.

•    pozemek p. č. 28 v k. ú. Pražské Předměstí o výměře 180 m2 evidovaný katastrem nemovitostí 
v druhu pozemku ostatní plocha s využitím jiná plocha. Pozemek je na výměře 80 m2 zastavěný 
budovou č. p. 400, která je jeho součástí. Zbývající část pozemku o výměře 100 m2 je zatravněna, 
slouží jako uliční zeleň, veřejně přístupný prostor.

VIII.
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•  pozemek p. č. 88 v k. ú. Pražské Předměstí o výměře 50 m2 evidovaný katastrem nemovitostí
v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je celý zastavěný garáží, která je jeho
součástí.

•  pozemek p. č. 130 v k. ú. Pražské Předměstí o výměře 400 m2 evidovaný katastrem nemovitostí
v druhu pozemku trvalý travní porost. Pozemek je oplocen a je využíván vlastníkem jako zahrada.

Pan Jaroslav Nosek dosud přiznání k dani z nemovitých věcí u místně příslušného správce daně 
nepodával. Správce daně mu daň z nemovitých věcí na zdaňovací období r. 2021 dosud nevyměřil.
K. ú. Pražské Předměstí je součástí statutárního města Hradce Králové. Statutární město Hradec
Králové v r. 2013 vydalo obecně závaznou vyhlášku, která je účinná i na zdaňovací období r. 2021
a která pro všechna katastrální území statutárního města stanovuje:
• koeficient ve výši 3,5 podle § 11 odst. 3 písm. a) ZDNV,
•  koeficient ve výši 1,5 podle § 11 odst. 3 písm. b) ZDNV pro zdanitelné stavby podle § 11 odst. 1 písm. b)

až d) ZDNV a jednotky podle ust. § 11 odst. 1 písm. c) a d) ZDNV a
•  místní koeficient ve výši 3 podle § 12 ZDNV.
Průměrná cena zemědělské půdy podle vyhlášky o stanovení seznamu katastrálních území
s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků je v k. ú. Pražské Předměstí
ve výši 13,09 Kč/m2.

Je povinen pan Nosek podat daňové přiznání? 
Kdy uplyne lhůta pro podání daňového přiznání na zdaňovací období r. 2021 pana Noska?
Vypočtěte daň z nemovitých věcí na zdaňovací období r. 2021 pana Noska.

Řešení



Ing. Jana Procházková Závěrečné příklady k dani z nemovitých věcí

danovy-specialista.eu 165

Nárok na předmětné osvobození uplatní poplatník v daňovém přiznání.
Garáž bez čp/če v k. ú. Pražské Předměstí je garáží vystavěnou odděleně od budov obytných domů 
„L“. Základem daně podle § 10 odst. 1 ZDNV je výměra zastavěné plochy stavby podle stavebního 
zákona v nadzemní části zdanitelné stavby v m2, což u garáže bez čp./če. odpovídá výměře 50 m2. 
Výsledná daň ze staveb a jednotek z garáže bez čp./če. ve výši 1 800 Kč se vyčíslí jako základ daně 
50 m2 vynásobený výslednou sazbou daně ve výši 12,00, čímž se vypočte daň ve výši 600 Kč, která 
se vynásobí místním koeficientem ve výši 3. U zdanitelné stavby garáže bez čp/če nebyly shledány 
zákonné důvody pro přiznání nároku na osvobození od daně ze staveb a jednotek podle ust. § 9 ZDNV.
Pozemek p. č. 175 v k. ú. Pražské Předměstí je v katastru nemovitostí evidován v druhu pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří s tím, že podle § 2 ZDNV se jeho celková výměra 400 m2 snižuje o část 
pozemku zastavěného zdanitelnou stavbou budovou č. p. 230, tzn. o 320 m2. Zbývající výměra 80 m2 
je zpevněna asfaltovým povrchem s konstrukčním podložím o tloušťce 30 cm a slouží k podnikání, 
tzn. je zpevněnou plochou pozemku podle § 6 ZDNV užívanou k ostatním druhům podnikání „Y“. 
Základem daně ze zpevněné plochy pozemku je podle § 6 odst. 5 ZDNV výměra zpevněné plochy 
pozemku, tj. výměra 80 m2. Výsledná daň z pozemků ve výši 1 200 Kč se vyčíslí jako základ daně 80 m2 
vynásobený sazbou daně ve výši 5,00 Kč/m2, čímž se vypočte daň z pozemků ve výši 400 Kč, která 
se násobí místním koeficientem ve výši 3. Nebyly shledány zákonné důvody pro přiznání nároku 
na osvobození od daně z pozemků podle ust. § 4 ZDNV.
Pozemek p. č. 28 v k. ú. Pražské Předměstí je v katastru nemovitostí evidován v druhu pozemku 
ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha. Část pozemku, která je zastavěná zdanitelnou stavbou 
č. p. 400 je mimo předmět daně z pozemků podle § 2 odst. 2 písm. a) ZDNV. Zbývající část pozemku 
je užívána jako veřejně přístupný prostor, uliční zeleň. Pozemku lze přiznat nárok na osvobození 
podle § 4 odst. 1 písm. l) ZDNV pro pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť. Toto 
osvobození poplatník neuplatňuje v daňovém přiznání. Nárok na osvobození při splnění podmínek 
vzniká ze zákona.
Pozemek p. č. 88 v k. ú. Pražské Předměstí je v katastru nemovitostí evidován v druhu pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří a je celý zastavěný zdanitelnou stavbou garáží, která je jeho součástí. 
Podle ust. § 2 odst. 2 písm. a) ZDNV část pozemku zastavěná zdanitelnou stavbou je mimo předmět 
daně z pozemků, tzn. pozemek p. č. 88 je celý z důvodu zastavění mimo předmět daně, a proto nebude 
uveden v daňovém přiznání.
Pozemek p. č. 130 v k. ú. Pražské Předměstí je v katastru nemovitostí evidován v druhu pozemku 
trvalý travní porost „B“. Skutečné využití pozemku, které vyhovuje druhu pozemku zahrada, nemá 
v tomto případě na zdanění pozemku vliv. Základ daně ve výši 5 236 Kč se zjistí podle § 5 odst. 1 
ZDNV jako skutečná výměra pozemku podle evidence katastru nemovitostí, tj. 400 m2, vynásobená 
průměrnou cenou půdy pro příslušné k. ú. podle vyhlášky, tj. 13,09 Kč/m2. Daň z pozemku ve výši 
14 Kč se vypočte jako základ daně ve výši 5 236 Kč vynásobený sazbou daně ve výši 0,25 %. Místní 
koeficient se podle § 12ZDNV na zemědělské pozemky neaplikuje.
Daň z pozemků pana Jaroslava Noska byla v daňovém přiznání vypočtena ve výši 1 214 Kč, daň 
ze staveb a jednotek ve výši 17 286 Kč, tzn. daň z nemovitých věcí na zdaňovací období r. 2021 činí 
celkem 18 500 Kč. 
Daňové přiznání vyplněné v aplikaci EPO (bez vyplnění kolonek datum a vlastnoruční podpis 
poplatníka) viz příloha č. 1.

1

1
25 5450   MFin 5450 – vzor č. 16

PŘ I Z N Á N Í
k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 

podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

I. ODDÍL – údaje o poplatníkovi daně

111 Název právnické osoby

112 Adresa místa pobytu fyzické osoby / sídla právnické osoby:

otisk podacího razítka  nančního úřadu

Finančnímu úřadu pro

Územnímu pracovišti v, ve, pro

101 Daňové identi kační číslo

Rodné číslo

/
Identi kační číslo 

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Počet listů k dani z pozemků:

Počet listů k dani ze staveb a jednotek:

Počet příloh k listům:

Počet příloh ostatních:

a) obec b) PSČ c) stát

d) část obce / ulice e) číslo popisné/orientační

109 Jméno(-a) 110 Tituly

108 Rodné příjmení

107 Příjmení

104 Poplatník provozuje zemědělskou výrobu a chov ryb1) 

 zkrácené
 řádné1) dílčí1) dodatečné1) dodatečné1) opravné1)

106 Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání

/

113 Kontaktní údaje:
a) telefon b) e-mail c) identi kátor datové schránky

114 Čísla účtů u bank, spořitelních a úvěrních družstev:

1) označte křížkem odpovídající variantu

C Z

 a) datum zjištění důvodů den měsíc rok b) popis důvodů pro podání dodatečného daňového přiznání

102 Fyzická
 osoba1)

103 Právnická
 osoba1)

105 Daňové přiznání

106a Datum úmrtí poplatníka
 – vyplňte, podáváte-li daňové
 přiznání za zemřelého

1 4 8

2 0 2 1

1 1 1 1

N o s e k

5 0 0 0 9

       

X

X 5 0 1 0 1 0

Hradci Králové

2

 Královéhradecký kraj

nosek@seznam.cz

R y b k o v a

H r a d e c  K r á l o v é

123456789

3

0

J a r o s l a v

0

1 / 7

Vytištěno
aplikacíEPO
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VIII.2  Příklad č. 134 – Zdanění zdanitelných jednotek

Zadání
Paní Milada Novotná (RČ: 556001/1111), bytem Václavské náměstí 178, Praha 1, PSČ: 110 00, nabyla 
na základě darovací smlouvy ze dne 16. 10. 2020 s vkladem práva povoleným rozhodnutím příslušného 
katastrálního úřadu čj. V-6543/2020, s právními účinky vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí ke dni 17. 10. 2020 (vklad práva byl v katastru nemovitostí zapsán dne 23. 12. 2020):
•   jednotku č. 561/11 v k. ú. Vrchlabí (evidovanou katastrem nemovitostí se způsobem využití byt

na LV č. 55218 pro k. ú. Vrchlabí, obec Vrchlabí, Královéhradecký kraj) včetně spoluvlastnického
podílu 60/5300 na společných částech domu a na pozemku zastavěné plochy a nádvoří p. č. 33
v k. ú. Vrchlabí. Podlahová plocha bytové jednotky činí podle prohlášení vlastníka 60 m2.

•  spoluvlastnický podíl 1/5 na nebytové jednotce č. 561/3 v k. ú. Vrchlabí (evidované katastrem
nemovitostí se způsobem využití garáž na LV č. 56820 pro k. ú. Vrchlabí, obec Vrchlabí,
Královéhradecký kraj) a spoluvlastnickém podílu 145/5300 na společných částech domu a na
pozemku zastavěné plochy a nádvoří p. č. 33 v k. ú. Vrchlabí. Podlahová plocha nebytové jednotky
činí podle prohlášení vlastníka 145 m2.

Pozemek p. č. 33 v k. ú. Vrchlabí je celý zastavěný stavbou č. p. 561, která je jeho součástí. Budova je 
evidovaná v katastru nemovitostí se způsobem využití administrativní budova. O užívání budovy 
č. p. 561, ve které jsou vymezeny jednotky podle zákona o vlastnictví bytů, rozhodl stavební úřad 
v r. 2012.
Paní Milada Novotná dosud přiznání k dani z nemovitých věcí u místně příslušného správce 
daně nepodávala. Nebytová jednotka garáž č. 561/3 je od zdaňovacího období r. 2015 přiznávána 
spoluvlastníky za jejich spoluvlastnické podíly na nemovité věci samostatně. Správce daně dosud 
paní Miladě Novotné daň na zdaňovací období r. 2021 nevyměřil. V bytové jednotce č. 561/11 v k. ú. 
Vrchlabí bydlí syn paní Milady Novotné, který rovněž užívá garážové stání v jednotce č. 561/3 v k. ú. 
Vrchlabí ke garážování osobního automobilu.
K. ú. Vrchlabí je součástí města Vrchlabí. Obecně závazná vyhláška města Vrchlabí účinná
na zdaňovací období r. 2021 stanovuje pro všechna katastrální území města:
•  koeficient ve výši 1,5 podle § 11 odst. 3 písm. b) ZDNV pro zdanitelné stavby podle ust. § 11 odst. 1 písm. b)

až d) ZDNV a zdanitelné jednotky podle ust. § 11 odst. 1 písm. c) a d) ZDNV a
• koeficient 3,5 podle ust. § 11 odst. 3 písm. a) ZDNV.

Kdy paní Novotné uplyne lhůta pro podání daňového přiznání na zdaňovací období r. 2021?
Vypočtěte daň z nemovitých věcí paní Novotné na zdaňovací období r. 2021.

Řešení
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1
25 5450   MFin 5450 – vzor č. 16

PŘ I Z N Á N Í
k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 

podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

I. ODDÍL – údaje o poplatníkovi daně

111 Název právnické osoby

112 Adresa místa pobytu fyzické osoby / sídla právnické osoby:

otisk podacího razítka  nančního úřadu

Finančnímu úřadu pro

Územnímu pracovišti v, ve, pro

101 Daňové identi kační číslo

Rodné číslo

/
Identi kační číslo 

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Počet listů k dani z pozemků:

Počet listů k dani ze staveb a jednotek:

Počet příloh k listům:

Počet příloh ostatních:

a) obec b) PSČ c) stát

d) část obce / ulice e) číslo popisné/orientační

109 Jméno(-a) 110 Tituly

108 Rodné příjmení

107 Příjmení

104 Poplatník provozuje zemědělskou výrobu a chov ryb1) 

 zkrácené
 řádné1) dílčí1) dodatečné1) dodatečné1) opravné1)

106 Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání

/

113 Kontaktní údaje:
a) telefon b) e-mail c) identi kátor datové schránky

114 Čísla účtů u bank, spořitelních a úvěrních družstev:

1) označte křížkem odpovídající variantu

C Z

a) datum zjištění důvodů den měsíc rok b) popis důvodů pro podání dodatečného daňového přiznání

102 Fyzická
 osoba1)

103 Právnická
 osoba1)

105 Daňové přiznání

106a Datum úmrtí poplatníka
– vyplňte, podáváte-li daňové
přiznání za zemřelého

1 7 8

2 0 2 1

1 1 1 1

N o v o t n á

1 1 0 0 0 ČESKÁ REPUBLIKA

X

X 5 5 6 0 0 1

Vrchlabí

0

 Královéhradecký kraj

Novotna@seznam.cz

V á c l a v s k é  n á m ě s t í

P R A H A  1

123456789

2

0

M i l a d a

0

1 / 4

Vytištěno
aplikacíEPO

2
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VIII.3  Příklad č. 135 – Zdanění zdanitelných
staveb ve vlastnictví právnické osoby

Zadání
Obchodní společnost XY, s. r. o. (IČ: 12345678), se sídlem Masarykovo náměstí 505, Hradec Králové, 
PSČ: 500 02, nabyla na základě kupní smlouvy ze dne 10. 7. 2020 s vkladem práva povoleným 
rozhodnutím příslušného katastrálního úřadu čj. V-1213/2020, s právními účinky vkladu vlastnického 
práva do katastru nemovitostí ke dni 10. 7. 2020 (vklad práva byl v katastru nemovitostí zapsán dne 
20. 10. 2020):
•  pozemek zastavěné plochy a nádvoří p. č. 88 o výměře 250 m2 v k. ú. Broumov, jehož součástí je

budova bytového domu č. p. 306 v k. ú. Broumov. Budova je evidovaná katastrem nemovitostí se
způsobem využití byt. dům, a to na LV č. 2444 pro k. ú. Broumov, obec Broumov, Královéhradecký
kraj.

•  budovu bez čp/če v k. ú. Broumov na pozemku p. č. 987 v k. ú. Broumov. Budova je evidovaná
katastrem nemovitostí se způsobem využití garáž na LV č. 7774 pro k. ú. Broumov, obec Broumov,
Královéhradecký kraj. Pozemek p. č. 987 v k. ú. Broumov je ve vlastnictví cizího vlastníka p. France
Firtla.

Obchodní společnost dosud přiznání k dani z nemovitých věcí u místně příslušného správce daně 
nepodávala. Správce daně obchodní společnosti daň na zdaňovací období r. 2021 dosud nevyměřil. 
Obchodní společnost podniká v oblasti poskytování IT služeb.
Pozemek p. č. 88 v k. ú. Broumov (o výměře 250 m2) je celý zastavěný stavbou bytového domu 
č. p. 306, která je jeho součástí. Katastr nemovitostí eviduje budovu č. p. 306 se způsobem využití 
bytový dům. Tento bytový dům má jedno podzemní podlaží (o zastavěné ploše 200 m2), dvě nadzemní 
podlaží (každé o zastavěné ploše 250 m2) a účelově určené podkroví (o zastavěné ploše 250 m2). 
Celková podlahová plocha nadzemní části budovy je 720 m2. Budova je užívána k bydlení na základě 
kolaudačního souhlasu příslušného stavebního úřadu ze dne 5. 3. 2008. Ke dni 1. 1. 2021 je více než 
polovina podlahové plochy bytového domu pronajata nájemníkům (fyzickým osobám) k bydlení.
Budova garáže bez čp/če je na pozemku p. č . 987 v k. ú. Broumov. Výměra pozemku podle katastru 
nemovitostí činí 120 m2. Samostatná budova garáže má jedno nadzemní podlaží o zastavěné ploše 
120 m2 a plochou střechu. Katastr nemovitostí budovu eviduje se způsobem využití garáž. Pozemek 
p. č. 987 v k. ú. Broumov je celý zastavěný budovou garáže. Příslušný stavební úřad povolil užívání
stavby garáže kolaudačním rozhodnutím z r. 2005. Budova garáže bez čp/če není vlastníkem ode dne
nabytí dosud užívána.
K. ú. Broumov je součástí obce Broumov. Obec Broumov obecně závaznou vyhlášku k dani z nemovitých
věcí nevydala. Obec Broumov má podle posledního sčítání lidu 11 800 obyvatel.
Kdy obchodní společnosti XY, s.r.o. uplyne lhůta pro podání daňového přiznání na zdaňovací 
období r. 2021?
Vypočtěte daň z nemovitých věcí společnosti XY, s.r.o.

Řešení
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PŘ I Z N Á N Í
k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 

podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

I. ODDÍL – údaje o poplatníkovi daně

111 Název právnické osoby

112 Adresa místa pobytu fyzické osoby / sídla právnické osoby:

otisk podacího razítka  nančního úřadu

Finančnímu úřadu pro

Územnímu pracovišti v, ve, pro

101 Daňové identi kační číslo

Rodné číslo

/
Identi kační číslo 

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Počet listů k dani z pozemků:

Počet listů k dani ze staveb a jednotek:

Počet příloh k listům:

Počet příloh ostatních:

a) obec b) PSČ c) stát

d) část obce / ulice e) číslo popisné/orientační

109 Jméno(-a) 110 Tituly

108 Rodné příjmení

107 Příjmení

104 Poplatník provozuje zemědělskou výrobu a chov ryb1) 

 zkrácené
 řádné1) dílčí1) dodatečné1) dodatečné1) opravné1)
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 Příklady obdobné příkladům 
zadávaným u kvalifikační zkoušky 
na daňového poradce 

IX.1  Příklad č. 139 – Příklad k dani z nemovitých věcí 1

Zadání
Obchodní společnost AKU, a.s., sídlem Žerotínova 345, 547 01 Náchod, nabyla na základě kupní smlouvy 
ze dne 18. 11. 2020 s vkladem práva povoleným rozhodnutím příslušného katastrálního úřadu čj. 
V-3243/2020, jehož právní účinky vznikly dnem 18. 11. 2020 (vklad práva byl v katastru nemovitostí 
zapsán dne 15. 2. 2021), tyto nemovité věci v Královéhradeckém kraji: 
•    pozemek zastavěné plochy a nádvoří p. č. 12 v k. ú. Jičín, v obci Jičín, o celkové výměře 380 m2, jehož 

součástí je stavba č. p. 828, o zastavěné ploše 320 m2, která je v katastru nemovitostí evidována se 
způsobem využití víceúčelová stavba,

•    pozemek p. č. 40 v k. ú. Jičín, v obci Jičín, o celkové výměře 400 m2, který je evidovaný v katastru 
nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, 

•    pozemek p. č. 46 v k. ú. Miletín, v obci Miletín, o celkové výměře 41 m2, který je evidovaný v katastru 
nemovitostí v druhu pozemku trvalý travní porost,

•    stavbu bez č. p./č. e. na p. č. 54 v k. ú. Miletín, v obci Miletín, o celkové zastavěné ploše 20 m2, která 
je v katastru nemovitostí evidována se způsobem využití garáž.

Obchodní společnost AKU, a.s. přiznání k dani z nemovitých věcí v působnosti Finančního úřadu 
pro Královéhradecký kraj dosud nepodávala. Správce daně akciovou společnost k podání daňového 
přiznání na r. 2021 dosud nevyzval.
Pozemek p. č. 12 v k. ú. Jičín o celkové výměře 380 m2 je na části výměry, konkrétně 320 m2, zastavěný 
stavbou č. p. 828, která je jeho součástí. Na zbývající části pozemku o výměře 60 m2 je zpevněná plocha 
zámkovou dlažbou (volně loženou do pískového lože). Tato zpevněná plocha není veřejně přístupná, 
užívá ji jako manipulační plochu společnost AKU, a.s. k zásobování e-shopu, který provozuje ve 
stavbě č. p. 828.
Na výměře 350 m2 pozemku p. č. 40 v k. ú. Jičín je veřejné parkoviště podle § 12 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, které bylo kolaudováno správním 
silničním úřadem. Parkoviště je zpevněné asfaltovým povrchem (na podsypné a podložné vrstvě 
o tloušce 300 mm). Vjezd na parkoviště je z technických důvodů opatřen závorou. Na zbývající části 
pozemku rovněž se zpevněním asfaltovým povrchem (obdobných parametrů), tj. na výměře 50 m2, je 
parkoviště, které je na základě kolaudačního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu určeno pouze 
pro parkování aut zaměstnanců společnosti AKU, a. s. 
Pozemek p. č. 46 v k. ú. Miletín o celkové výměře 41 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu 
pozemku trvalý travní porost. Pozemek je součástí přírodní rezervace Miletínská bažantnice ev. č. 243 
v okrese Jičín. Oblast vymezenou podle ust. § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Důvodem ochrany 
jsou vlhké louky s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů a ochrana zbytků přirozené 
geobiocenózy oblasti Podzvičinska.

IX.
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Stavba č. p. 828 na p. č. 12 v k. ú. Jičín, o celkové zastavěné ploše 320 m2, je v katastru nemovitostí 
evidována se způsobem využití víceúčelová stavba. Stavba má dvě podzemní podlaží (každé o podlahové 
ploše 200 m2), tři nadzemní podlaží (první a druhé nadzemní podlaží každé o podlahové ploše 300 m2 
a třetí nadzemní podlaží o podlahové ploše 150 m2) a účelové podkroví (o podlahové ploše 50 m2). 
Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží je činí 320 m2, druhého nadzemní podlaží 320 m2, 
třetího nadzemního podlaží 180 m2 a podkroví 60 m2. Část stavby, která zahrnuje obě podzemní 
podlaží, je ode dne 1. 6. 2019 pronajata nájemci panu Janu Wikimu, který zde provozuje restauraci. 
Nájemní vztah dosud trvá. První dvě nadzemní podlaží slouží na základě uzavřené nájemní smlouvy 
ode dne 1. 6. 2019 nadaci Nový život, která vykonává veřejně prospěšnou činnost a která má ve stavbě 
č. p. kanceláře. Nájemní vztah dosud trvá. Třetí nadzemní podlaží a podkroví využívá firma AKU, a. s. 
k podnikání. Provozuje zde výdejné místo svého e-shopu s kopírovací technikou. 
Stavba bez č. p./č. e. na p. č. 54 v k. ú. Miletín, v obci Miletín, o zastavěné ploše 20 m2, je v katastru 
nemovitostí evidována se způsobem využití garáž. Je postavena na pozemku cizího vlastníka. 
Přízemní garáž s plochou střechou o podlahové ploše 18 m2 slouží ke garážování služebního 
automobilu společnosti AKU, a. s.
K. ú. Jičín je k. ú. města Jičín v Královéhradeckém kraji, které k dani z nemovitých věcí vydalo 
obecně závaznou vyhlášku (platnou a účinnou od r. 2020), kterou stanovilo pro stavby užívané 
pro podnikatelskou činnost koeficient 1,5 podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDNV“) a místní koeficient podle § 12 ZDNV 
ve výši 2. 
K. ú. Miletín je k. ú. města Miletín v Královéhradeckém kraji, které daň z nemovitých věcí obecně 
závaznou vyhláškou neupravuje. Podle posledního sčítání lidu má 2 800 obyvatel. 
Cena podle účinné vyhlášky o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými 
základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů, pro k. ú. Jičín je  
4,50 Kč/m2, pro k. ú. Miletín je 6,00 Kč/m2.
Místně příslušným správcem daně z nemovitých věcí za nemovité věci na území měst Jičín 
i Miletín je Územní pracoviště v Jičíně Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj. 
Územním pracovištěm, v jehož obvodu působnosti se nachází město Náchod, je Územní pracoviště 
v Náchodě Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj.
Určeným územním pracovištěm v sídle Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj je Územní 
pracoviště v Hradci Králové Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj.

Zadání úkolu
Určete územní pracoviště Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, na které bude obchodní 
společnost AKU,a.s. podávat přiznání k dani z nemovitých věcí, dále určete poslední den lhůty pro 
podání daňového přiznání a vyplňte údaje za nemovité věci nabyté obchodní společností AKU,a.s. 
v působnosti Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj ve výpočtových listech, jejichž řádky 
jsou totožné s řádky tiskopisu daňového přiznání.

Daňové přiznání na zdaňovací období r. 2021 má AKU, a.s. podat na Územní 
pracoviště …… (konkretizujte) Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj

Daňové přiznání na zdaňovací období r. 2021 má AKU, a.s. podat nejpozději do dne
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IX.2  Příklad č. 140 – Příklad k dani z nemovitých věcí 2

Zadání
Pan Radim Bedný, bytem Novodvorská 25, 130 00 Praha 1, podal na zdaňovací období r. 2020 dne 
22. 1. 2020 příslušnému správci daně přiznání na daň z nemovitých věcí, ve kterém přiznal toliko 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na pozemku p. č. 12 v k. ú. Trutnov, evidovaném v katastru nemovitostí 
v druhu ostatní plocha, který nabyl na základě kupní smlouvy ze dne 18. 9. 2019 s vkladem práva, 
povoleným rozhodnutím příslušného katastrálního úřadu čj. V-2111/2019, jehož právní účinky vznikly 
dne 15. 11. 2019. Celková výměra pozemku podle evidence katastru nemovitostí je 180 m2. 
Správce daně panu Bednému v souladu s podaným daňovým přiznáním vyměřil ke dni 31. 1. 2020 
daň z nemovitých věcí na zdaňovací období r. 2020 ve výši 50 Kč.
Pozemek p. č. 12 v k. ú. Trutnov není zastavěný zdanitelnou stavbou. Dne 2. 10. 2020 vydal stavební 
úřad územní souhlas s umístěním stavby pro rodinnou rekreaci, o zastavěné ploše 180 m2, na tomto 
pozemku. Výstavba stavby pro rodinnou rekreaci dosud nezačala.
Na základě usnesení okresního soudu ze dne 25. 5. 2020 sp. zn. 10 D 100/2020-11 ve věci dědictví 
po paní Marie Bedné, zemřelé dne 12. 11. 2019, které nabylo právní moci dne 25. 5. 2020, bylo panu 
Bednému potvrzeno nabytí dědictví, a to:
•    jednotky bytu č. 32/1 (o podlahové ploše 70 m2) v k. ú. Potštejn včetně spoluvlastnického podílu ve 

výši 70/400 na společných částech domu, 
•    spoluvlastnického podílu ve výši 70/400 na pozemku zastavěné plochy a nádvoří p. č. st. 115 v k. ú. 

Potštejn, o celkové výměře pozemku 250 m2, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 32, a
•    pozemku zahrady p. č. 11 v k. ú. Potštejn, o celkové výměře pozemku 200 m2.
Jednotka včetně výše spoluvlastnického podílu na domě a na pozemku p. č. st. 115 byla vymezena 
v bytovém domě čp. 32 na základě prohlášení vlastníků podle občanského zákoníku, které bylo 
zavkladováno do katastru nemovitostí v r. 2016. Jednotka byt je evidována na LV č. 234 pro k. ú. Potštejn. 
Pozemek p. č. st. 115 v k. ú. Potštejn, který je zastavěný bytovým domem čp. 32 s vymezenými jednotkami, 
je evidován na LV č. 423 pro k. ú. Potštejn. Pozemek ostatní plochy p. č. 11 na LV č. 832 pro k. ú. Potštejn.
Pan Radim Bedný místně příslušnému správci daně přiznání k dani z nemovitých věcí nabytých 
usnesením okresního soudu dosud nepodával. Správce daně jej k podání daňového přiznání nevyzval.
S účinností od 1. 9. 2020 pan Bedný byt pronajal nájemci panu Alexu Čírovi, který zde na bydlí. Spolu 
s jednotkou č. 32/1 je výlučně užívána sklepní kóje, která je součástí společných částí domu a která 
se nachází v 1. nadzemním podlaží domu. Sklepní kóje má podlahovou plochu 7 m2 a slouží panu 
Bednému k uskladnění věcí po zemřelé matce p. Marii Bedné.
Pozemek p. č. st. 115 v k. ú. Potštejn, o celkové výměře 250 m2, je celý zastavěný stavbou bytového 
domu č. p. 32 s vymezenými jednotkami. 
Pozemek zahrady p. č. 11 v k. ú. Potštejn o celkové výměře 200 m2 je osázen zahradními plodinami 
a ovocnými stromy a je užíván vlastníkem panem Radimem Bedným a jeho rodinou. 
Cena podle účinné vyhlášky o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými 
základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů, pro k. ú. Trutnov je 
3,00 Kč/m2 , pro k. ú. Potštejn je 8,00 Kč/m2.
K. ú. Potštejn je k. ú. obce Potštejn v Královéhradeckém kraji. Aktuální počet obyvatel obce Potštejn v okrese 
Rychnov nad Kněžnou činí 1 110 obyvatel, podle posledního sčítání lidu zveřejněného v r. 2012 měla obec 
913 obyvatel. Obec nevydala obecně závaznou vyhlášku, kterou by upravovala daň z nemovitých věcí. 
K. ú. Trutnov je k. ú. města Trutnova v Královéhradeckém kraji. Město Trutnov má obecně závaznou 
vyhlášku, kterou upravilo koeficient podle § 6 odst. 4 a § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., 
o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDNV“) na výši 2,5, stanovilo 
koeficient podle § 11 odst. 3 písm. b) ZDNV ve výši 1,5 a místní koeficient podle § 12 ZDNV ve výši 2.
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Místně příslušným správcem daně z nemovitých věcí za nemovité věci na území obce Potštejn 
je Územní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj a za 
nemovité věci na území města Trutnov to je Územní pracoviště v Trutnově Finančního úřadu pro 
Královéhradecký kraj. 
Určeným územním pracovištěm v sídle Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj je Územní 
pracoviště v Hradci Králové Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj.

Zadání úkolu
Určete územní pracoviště Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, na které bude pan Radim 
Bedný podávat přiznání k dani z nemovitých věcí, určete poslední den lhůty pro podání daňového 
přiznání a vyplňte údaje za nemovité věci nabyté panem Radimem Bedným v působnosti 
Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj ve výpočtovém listu včetně celkové výše daně 
z nemovitých věcí na zdaňovací období r. 2021.

Přiznání k dani z nemovitých věcí nabytých na základě usnesení okresního 
soudu o dědictví má pan Bedný podat na Územní pracoviště …… (konkretizujte) 
Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj

Přiznání k dani z nemovitých věcí nabytých na základě usnesení okresního soudu 
o dědictví má pan Bedný podat podat nejpozději do dne

Výpočtový list k dani z nemovitých věcí
Vypočtěte daň z nemovitých věcí pana Radima Bedného na zdaňovací období r. 2021. Pokud 
u předmětné nemovité věci není pan Radim Bedný poplatníkem daně či jde o nemovitou věc,
která není předmětem daně nebo je osvobozená od daně bez zákonné povinnosti uplatnit nárok
na osvobození v daňovém přiznání, vyplňte pouze právní důvod, do kterého vepíšete dopadající
paragraf ZDNV včetně písmene. Do sloupců výpočtového listu uveďte:
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