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DNE 131 | Příklad zdanění pozemků 
s vyplněným daňovým přiznáním
podle právního stavu k 1. 1. 2020

Zadání
Zemědělské družstvo Osada (IČ: 66554411), se sídlem Bohuslavínova 123, Jičín, PSČ: 506 01, má 
pozemky ve vlastnictví, popř. ve spoluvlastnictví, v nájmu, v pachtu, v užívání. Na zdaňovací 
období r. 2020 má zákonnou povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí, neboť oproti 
předchozímu zdaňovacímu období došlo ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně.
Rekapitulace pozemků, které má aktuálně Zemědělské družstvo Osada (dále jen „ZD“) ve vlastnictví, 
spoluvlastnictví, nájmu, pachtu či užívání:
•  pozemek orné půdy p. č. 12 v k. ú. Radim u Jičína o výměře 24 460 m2 má ZD ve vlastnictví

od 2. 7. 2018. Na části pozemku o výměře 280 m2 je remízek.
•  pozemek p. č. 32/2  v k. ú. Radim u Jičína o výměře 11 300 m2 evidovaný katastrem nemovitostí

ve zjednodušené evidenci má ve vlastnictví p. Jaroslav Petrů a ten jej od 3. 7. 2018 pronajímá ZD.
Pozemek  je ZD zemědělsky obhospodařován jako pozemek orné půdy.

•  pozemek p. č. 38 v k. ú. Radim u Jičína o výměře 9 300 m2 evidovaný katastrem nemovitostí
ve zjednodušené evidenci má ve vlastnictví p. Petr Jaroslav a ten jej od 3. 2. 2020 pronajímá ZD.
Podle PK je pozemek v druhu role.

•  pozemek ovocného sadu p. č. 54 v k. ú. Radim u Jičína o výměře 15 400 m2 je pozemek ve
vlastnictví České republiky s tím, že právo hospodařit s tímto pozemkem má Státní pozemkový
úřad, který pozemek od 5. 2. 2019 pronajal ZD za nájemné 1 000 Kč/ročně. Pozemek je osázen
ovocným sadem jabloní.

•  pozemek orné půdy p. č. 765 v k. ú. Radim u Jičína o výměře 10 200 m2 je ve výlučném vlastnictví
neidentifikovaného vlastníka Ference Fily. Vlastnické vztahy jsou v řešení ÚZSVM. ZD pozemek
dlouhodobě užívá.

•  pozemek vodní plochy p. č. 543 v k. ú. Radim u Jičína o výměře 700 m2 je ve výlučném vlastnictví
ZD, a to od 2. 2. 2018. Na pozemku se nachází koryto říčky Oslavice. Způsob využití pozemku
evidovaný v katastru nemovitostí je koryto vodního toku.

•  pozemek p. č. 1218 v k. ú. Železnice o výměře 8 800 m2 je ve spoluvlastnictví ZD a pana Václava
Voráčka od 2. 2. 2018. ZD vlastní spoluvlastnický podíl ½ na tomto pozemku a zbývající část
pozemku má v nájmu, konkr. dne 1. 3. 2019 uzavřelo ZD nájemní smlouvu s panem Václavem
Voráčkem, který je vlastníkem spoluvlastnického podílu ve výši ½ na tomto pozemku. Pozemek
je katastrem nemovitostí evidován ve zjednodušené evidenci, původního PK jako louka. Způsob
využití pozemku je trvalý travní porost.

•  pozemky trvalého travního porostu p. č. 123 a 123/2 a 123/34 v k. ú. Dřevěnice o celkové
výměře 32 400 m2, užívá Zemědělské družstvo Osada na základě nájemní smlouvy
uzavřené 24. 2. 2018 s vlastníkem pozemků p. Marií Novákovou, a to za nájemné
800 Kč/ha/ročně.

•  pozemek ovocného sadu p. č. 666 v k. ú. Dřevěnice o výměře 5 200 m2 je ve vlastnictví obchodní
společnosti RWT, s.r.o., která uzavřela se ZD pachtovní smlouvu dne 1. 2. 2019 s pachtovným
dohodnutým ve výši 2 000 Kč/ročně. Pozemek je osázen ovocným sadem jabloní.

ZD řádné přiznání k dani z nemovitých věcí na r. 2020 dosud nepodalo (vyplňte řádné daňové 
přiznání ZD). Správce daně daň ZD na zdaňovací období r. 2020 dosud nevyměřil. 
Obce Radim u Jičína, Železnice a Dřevěnice jsou v územní působnosti Územního pracoviště v Jičíně 
Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj a žádná z těchto obcí obecně závaznou vyhlášku 
upravující daň z nemovitých věcí nevydala.
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Průměrná základní cena zemědělské půdy dle vyhlášky o stanovení seznamu katastrálních 
území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, je v:
•  k. ú. Radim u Jičína 12,20 Kč/m2,
•  k. ú. Železnice 9,30 Kč/m2,
•  k. ú. Dřevěnice 13,09 Kč/m2.

Vypočtěte daň z nemovitých věcí Zemědělského družstva Osada na zdaňovací období r. 2020.

Řešení
...
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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

6 6 5 5 4 4 1 1

 Královéhradecký kraj

0

2 0 2 0

       

B o h u s l a v í n o v a

0

Jičíně

1 2 3

5 0 6 0 1

0
X

X
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Z e m ě d ě l s k é  d r u ž s t v o  O s a d a
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