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DNE 132 | Příklad zdanění nemovitých věcí 
nabytých na základě dodatečného projednání 
dědictví s vyplněným daňovým přiznáním
podle právního stavu k 1. 1. 2020

Zadání
Pan Jan Novák (RČ: 1111111010), bytem Novohradská 202/1, Plzeň, PSČ: 301 00, nabyl na základě 
usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ve věci dodatečného projednání dědictví po zůstaviteli 
panu Otakaru Novákovi, zemřelém 18. 1. 1961, nemovitý majetek v k. ú. Potštejn, obec Potštejn, 
Královéhradecký kraj. Usnesení okresního soudu nabylo právní moci dne 2. 4 2019. Pan Jan Novák 
usnesením okresního soudu nabyl:
•  pozemek zastavěné plochy a nádvoří p. č. 14, jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 323,

v k. ú. Potštejn, o výměře 229 m2,
•  pozemek zahrady p. č. 17, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če, v k. ú. Potštejn, o výměře 630 m2.
Pan Jan Novák dosud přiznání k dani z nemovitých věcí u místně příslušného správce daně 
nepodával. Správce daně mu daň z nemovitých věcí na zdaňovací období r. 2020 dosud nevyměřil.
Pozemek p. č. 14 v k. ú. Potštejn (evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří) je celý zastavěný stavbou rodinného domu čp. 323, která je jeho součástí. 
Budova je evidovaná v katastru nemovitostí se způsobem využití rodinný dům. Tento způsob 
využití koresponduje se způsobem využití evidovaným v RÚIAN. Stavba rodinného domu vyhovuje 
vymezení rodinného domu dle vyhl. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 
znění pozdějších předpisů.
Rodinný dům čp. 323 má zastavěnou plochu 229 m2. Stavba má jedno podzemní podlaží (o zastavěné 
ploše 229 m2), dvě nadzemní podlaží (každé o zastavěné ploše 229 m2) a půdu, které není účelově 
využita. V rodinném domě nejsou vymezeny jednotky. Podlahová plocha podzemního podlaží 
je 165 m2, podlahová plocha každého nadzemního podlaží je 175 m2. Celková podlahová plocha 
rodinného domu je 515 m2. Celková podlahová plocha nadzemní části rodinného domu je 350 m2.
V prvním nadzemním podlaží rodinného domu je nebytový prostor, ve kterém je Květinová kavárna 
(o podlahové ploše 85 m2) a dále nebytový prostor (o podlahové ploše 35 m2), ve kterém je kancelář
nadace Nový život, která vykonává veřejně prospěšnou činnost. Nájemní smlouvy s provozovatelem
kavárny a s nadací Nový život uzavřel pan Novák dne 1. 9. 2019. Zbývající část prvního nadzemního
podlaží a celé druhé nadzemní podlaží rodinného domu slouží na základě nájemní smlouvy ze dne
1. 6. 2019 k bydlení nájemců.
Pozemek p. č. 17 v k. ú. Potštejn je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrada. 
Pozemek je na části o výměře 25 m2 zastavěný jinou stavbou, která tvoří příslušenství k budově 
rodinného domu čp. 323, neboť je nájemci trvale užívána společně s hlavní věcí v rámci jejich 
hospodářského určení. Tato stavba na pozemku je přízemní, bez podsklepení.
Nezastavěná část zahrady je funkčně spojena s rodinným domem, má charakter okrasné zahrady, 
na které převládá travnatá plocha a dřeviny okrasného charakteru. 
K. ú. Potštejn je součástí města Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj.
Na zdaňovací období r. 2020 je platná obecně závazná vyhláška obce Potštejn k dani z nemovitých 
věcí, kterou obec stanovila:
• koeficient ve výši  1,5 pro zdanitelné stavby užívané k podnikání dle § 11 odst. 3 písm. b) ZDNV,
• koeficient ve výši 1,6 dle § 11 odst. 3 písm. a) ZDNV a
• místní koeficient ve výši 2 dle § 12 ZDNV.
Průměrná cena zemědělské půdy dle vyhlášky o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými 
průměrnými základními cenami zemědělských pozemků je v k. ú. Potštejn ve výši 5,61 Kč/m2.
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Určete poslední den lhůty pro podání daňového přiznání pana Nováka. 
Vypočtěte daň z nemovitých věcí pana Nováka na zdaňovací období r. 2020.

Řešení
...



3

Ing. Jana Procházková

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

123456789

X

1

NOVAK@gmail.com

 Královéhradecký kraj
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ČESKÁ REPUBLIKA

2

Rychnově nad Kněžnou

2 0 2

3 0 1 0 0
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