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DNE 133 | Příklad obdobný příkladu 
ke zkouškám na daňového poradce 
k dani z nemovitých věcí 1 
podle právního stavu k 1. 1. 2020

Zadání
Obchodní společnost AKU, a.s., sídlem Žerotínova 345, 547 01 Náchod, nabyla na základě kupní 
smlouvy ze dne 18. 11. 2019 s vkladem práva povoleným rozhodnutím příslušného katastrálního 
úřadu čj. V-3243/2019, jehož právní účinky vznikly dnem 18. 11. 2019 (vklad práva byl v katastru 
nemovitostí zapsán dne 15. 2. 2020), 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. 2020 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 dle § 12 z. 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 dle ust. § 14 z. 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.
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. 2018 pronajata nájemci panu Janu Wikimu, který zde provozuje
restauraci. Nájemní vztah dosud trvá. První dvě nadzemní podlaží slouží na základě uzavřené
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nájemní smlouvy ode dne 1. 6. 2018 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. 2019), kterou stanovilo pro stavby užívané pro 
podnikatelskou činnost koeficient 1,5 dle § 11 odst. 3 písm. b) z. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých 
věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDNV“) a místní koeficient dle § 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 dle 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. 2020 má AKU, a.s. podat na Územní 
pracoviště …… (konkretizujte) Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj

Daňové přiznání na zdaňovací období r. 2020 má AKU, a.s. podat nejpozději do 
dne
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Výpočtový list k dani z nemovitých věcí – k dani z pozemků:
Pokud není shledán důvod, aby AKU,a.s. uvedla nemovité věci v přiznání k dani z nemovitých 
věcí na zdaňovací období r. 2020, např. z důvodu, že není 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, příslušný sloupec nevyplňujte. 
Pokud v rámci pozemku vzniká více předmětů daně z pozemků, vepište další předmět daně do 
volného sloupce a vyplňte všechny údaje včetně p. č. 

DAP  
č. ř. Výpočet daně z pozemků m. j. p.č. 

12
p. č. 
40

p. č. 
46 p. č. 

201 Předmět daně z pozemků

207 e) Právní důvod nároku na osvobození (konkr. písmeno)  

210
Celková výměra pozemku snížená o výměru 
zastavěnou zdanitelnými stavbami, celková výměra 
stavebního pozemku nebo zpevněné plochy

m2

211 Cena pozemku za 1 m2 podle § 5 odst. 1 a 2 zákona - 
vyplňte pouze u předmětů daně A až D Kč

212 Základ daně podle § 5 odst. 1 a 2 zákona (zaokrouhlí se 
na celé Kč nahoru) - vyplňte pouze u předmětů A až D Kč

213 Sazba daně podle § 6 odst. 1 zákona - vyplňte pouze 
u předmětů daně A až D %

214 Základ daně podle § 5 odst. 3 zákona - vyplňte pouze 
u předmětů daně E až G, X a Y m2

215 Sazba daně podle § 6 odst. 2 zákona - vyplňte pouze 
u předmětů daně E až G, X a Y Kč/m2

216 Koeficient podle § 6 odst. 4 zákona - vyplňte pouze 
u předmětu daně F  

217 Daň z pozemků (zaokrouhlí se na celé Kč nahoru) Kč

218 Nárok na osvobození ve výměře m2

219 Výše nároku na osvobození podle § 4 zákona (uveďte 
na 2 desetinná místa) Kč

220 Daň z pozemků po uplatnění nároku na osvobození 
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru) Kč

221

Spoluvlast. podíl na pozemku  nebo zpevněné ploše - 
veďte pouze, pokud přiznáváte daň za spoluvl. podíl na 
pozemku nebo zpevněné ploše
 a) čitatel                                            
 b) jmenovatel                                       

222 Daň z pozemků (v případě přiznání podílu na dani 
z pozemku se zaokrouhlí na celé Kč nahoru) Kč

223 Místní koeficient podle § 12 zákona  

224 Výsledná daň z pozemků po úpravě místním koef. 
dle § 12 zákona Kč
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Výpočtový list k dani z nemovitých věcí – k dani ze staveb a jednotek:
Pokud není shledán důvod, aby AKU, a.s. uvedla nemovité věci v přiznání k dani z nemovitých 
věcí na zdaňovací období r. 2020, např. z důvodu, že není 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, příslušný sloupec nevyplňujte. 

DAP 
č. ř. Výpočet daně ze staveb a jednotek m. j.

Stavba  
č. p. 
828

Stavba 
na p.č. 

54

301 Předmět daně ze staveb a jednotek

306 g) Právní důvod nároku na osvobození

309 Výměra podlahové plochy zdanitelné jednotky - vyplňte pouze 
u zdanitelných jednotek R až Z m2

310 Koeficient podle § 10 odst. 3 zákona - vyplňte pouze u zdanitelných 
jednotek R až Z m2

311
Základ daně ze staveb a jednotek - zastavěná plocha zdanitelné stavby H 
až P nebo upravená podlahová plocha zdanitelné jednotky  
R až Z (zaokrouhlí se na celé m2 nahoru)

Kč

312 Základní sazba daně podle § 11 odst. 1 zákona Kč/m2

313 Počet nadzemních podlaží dalších - vyplňte pouze u zdaň. staveb H až P

314 Zvýšení základní sazby za další nadzemní podlaží podle § 11 odst. 2 
zákona - vyplňte pouze u zdaň. staveb H až P Kč

315 Koeficient podle § 11 odst. 3 a 4 zákona - vyplňte pouze u zdanitelných 
staveb H až O a zdanitelných jednotek R až Z

316 Výsledná sazba daně (zaokrouhlí se na 2 desetinná místa) Kč/m2

317 Daň ze staveb a jednotek (zaokrouhlí se na celé Kč nahoru) Kč

318
Podlahová plocha nebyt. prostoru k podnikání v budově obyt. domu H, 
upravená podlahová plocha nebyt. prostoru k podnikání ve zd. jednotce 
R,V,Z

m2

319 Zvýšení daně podle § 11a zákona (zaokrouhlí se na celé Kč nahoru) - 
vyplňte pouze u zdanitelných staveb H a zdaň. jednotek R,V nebo Z Kč

320 Poměr výměr podlahových ploch podle § 9 odst. 2 zákona (zaokrouhlí se 
na 2 desetinná místa) 

321 Výše nároku na osvobození (zaokrouhlí se na 2 desetinná místa) Kč

322 Daň ze staveb a jednotek po případném zvýšení podle § 11a zákona a 
po uplatnění nároku na osvobození Kč

323

Spoluvlastnický podíl na zd. stavbě nebo zd. jednotce - veďte pouze,  
pokud přiznáváte daň za spoluvl. podíl na zdanitelné stavbě nebo 
zdanitelné jednotce
a) čitatel
b) jmenovatel

324 Daň ze staveb a jednotek (v případě přiznání podílu na dani ze zdani-
telné stavby či zdanitelné jednotky se zaokrouhlí na celé Kč nahoru)

325 Místní koeficient podle § 12 zákona Kč

326 Výsledná daň ze staveb a jednotek po úpravě místním koeficientem 
podle § 12 zákona Kč
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Řešení:

Výpočtový list k dani z nemovitých věcí – k dani z pozemků:

DAP 
č. ř. Výpočet daně z pozemků m. j. p.č.

12
p. č.
40

p. č.
46 p. č.




