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DNE 129 | Příklad zdanění zdanitelných 
staveb ve vlastnictví právnické osoby  
s vyplněným daňovým přiznáním
podle právního stavu k 1. 1. 2020

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. 2019 s vkladem práva povoleným 
rozhodnutím příslušného katastrálního úřadu čj. V-1213/2019, s právními účinky vkladu vlastnického 
práva do katastru nemovitostí ke dni 10. 7. 2019 (vklad práva byl v katastru nemovitostí zapsán dne 
20. 10. 2019):
•  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. 2020 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. 2020 
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 dle 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. 2020?
Vypočtěte daň z nemovitých věcí společnosti XY, s.r.o.
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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)

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 2 3 4 5 6 7 8

 Královéhradecký kraj

0

2 0 2 0

M a s a r y k o v o  n á m ě s t í

2

Hradci Králové

5 0 5

5 0 0 0 2
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