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DNE 130 | Příklad zdanění pozemku se zříze-
ným právem stavby s vyplněným daňovým 
přiznáním | podle právního stavu k 1. 1. 2020

Zadání
Vlastník pozemku Obec Olešnice v Orlických horách (IČ 00001122) smlouvou o zřízení práva stavby 
ze dne 16. 5. 2019 zřídil ve prospěch stavebníka obchodní společnosti WT, a. s. (IČ 87654321) se sídlem 
Drážní 123, Dobruška, PSČ: 518 01, právo stavby k pozemku ostatní plochy p. č. 20/3 v k. ú. Olešnice 
v Orlických horách o celkové výměře 250 m2.
Právo stavby spočívá v právu stavebníka vybudovat a mít stavbu na pozemku p. č. 20/3 
v k. ú. Olešnice v Orlických horách obce Olešnice v Orlických horách s tím, že stavbou na pozemku 
bude budova pro obchod o zastavěné ploše 150 m2 a stavba zpevněné plochy o výměře 100 m2. Právo 
stavby se zřizuje na dobu 50 let. 
Obchodní společnost WT, a. s. nabyla právo stavby na základě výše uvedené smlouvy ze dne 
16. 5. 2019 s vkladem práva povoleným rozhodnutím příslušného katastrálního úřadu čj. V-4321/2019.
Právní účinky zápisu do katastru nemovitostí dnem 18. 5. 2019. Zápis do katastru nemovitostí byl
proveden dne 4. 7. 2019.
Pozemek p. č. 20/3 v k. ú. Olešnice v Orlických horách byl k 1. 1. 2020 nezastavěný zdanitelnou 
stavbou. Příslušný stavební úřad vydal dne 1. 11. 2019 stavební povolení na stavbu rychlého 
občerstvení včetně zázemí o zastavěné ploše 150 m2 a stavbu zpevněné plochy s asfaltovým krytem 
o výměře 100 m2. Stavba rychlého občerstvení byla povolena jako jednopodlažní stavba s účelově
určeným podkrovím. Kolaudační souhlas stavební úřad dosud nevydal. K 1. 1. 2020 stavba není
užívána.
Pozemek ostatní plochy p. č. 20/3 v k. ú. Olešnice v Orlických horách byl na zdaňovací období r. 2019 
osvobozen od daně z nemovitých věcí dle § 4 odst. 1 písm. b) ZDNV.
Obchodní společnost WT, a. s. (IČ 87654321) se sídlem Drážní 123, Dobruška, PSČ: 518 01, nebyla 
na zdaňovací období r. 2019 poplatníkem daně z nemovitých věcí u místně příslušného správce 
daně, kterým je Územní pracoviště v Dobrušce, Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj.
K. ú. Olešnice v Orlických horách je součástí obce Olešnice v Orlických horách. Obec v r. 2015
vydala obecně závaznou vyhlášku, která je účinná i na zdaňovací období r. 2020 a která pro všechna
katastrální území stanovuje:
•  koeficient ve výši 1,5 dle § 11 odst. 3 písm. b) ZDNV pro zdanitelné stavby podle § 11 odst. 1 písm. b)

až d) ZDNV a
•  místní koeficient ve výši 2 dle § 12 ZDNV.
Obec Olešnice v Orlických horách má podle posledního sčítání lidu 456 obyvatel.
Vypočítejte daňovou povinnost obchodní společnosti WT, a. s. na zdaňovací období r. 2020.
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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

8 7 6 5 4 3 2 1

 Královéhradecký kraj

0

2 0 2 0

       

D r á ž n í

0

Dobrušce

1 2 3

5 1 8 0 1
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