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DNE 134 | Příklad obdobný příkladu 
ke zkouškám na daňového poradce 
k dani z nemovitých věcí 2
podle právního stavu k 1. 1. 2020

Zadání
Pan Radim Bedný, bytem Novodvorská 25, 130 00 Praha 1, podal na zdaňovací období r. 2019 dne 
22. 1. 2019 příslušnému správci daně přiznání na daň z nemovitých věcí, ve kterém přiznal toliko
spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na pozemku p. č. 12 v k. ú. Trutnov, evidovaném v katastru nemovitostí
v druhu ostatní plocha, který nabyl na základě kupní smlouvy ze dne 18. 9. 2018 s vkladem práva,
povoleným rozhodnutím příslušného katastrálního úřadu čj. V-2111/2018, jehož právní účinky vznikly
dne 15. 11. 2018. Celková výměra pozemku dle evidence katastru nemovitostí je  180 m2.
Správce daně panu Bednému v souladu s podaným daňovým přiznáním vyměřil ke dni 31. 1. 2019 daň
z nemovitých věcí na zdaňovací období r. 2019 ve výši 50 Kč.
Pozemek p. č. 12 v k. ú. Trutnov není zastavěný zdanitelnou stavbou. Dne 2. 10. 2019 vydal stavební
úřad územní souhlas s umístěním stavby pro rodinnou rekreaci, o zastavěné ploše 180 m2, na tomto
pozemku. Výstavba stavby pro rodinnou rekreaci dosud nezačala.
Na základě usnesení okresního soudu ze dne 25. 5. 2019 sp. zn. 10 D 100/2019-11 ve věci dědictví po paní
Marie Bedné, zemřelé dne 12. 11. 2018, které nabylo právní moci dne 25. 5. 2019, bylo panu Bednému
potvrzeno nabytí dědictví, a to:
•  jednotky bytu č. 32/1 (o  podlahové ploše 70 m2) v k. ú. Potštejn včetně spoluvlastnického podílu ve

výši 70/400 na společných částech domu,
•  spoluvlastnického podílu ve výši 70/400 na pozemku zastavěné plochy a nádvoří p. č. st. 115 v k. ú.

Potštejn, o celkové výměře pozemku 250 m2, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 32, a
•  pozemku zahrady p. č. 11 v k. ú. Potštejn, o celkové výměře pozemku 200 m2.
Jednotka včetně výše spoluvlastnického podílu na domě a na pozemku p. č. st. 115 byla vymezena
v bytovém domě čp. 32 na základě prohlášení vlastníků dle občanského zákoníku, které bylo
zavkladováno do katastru nemovitostí v r. 2016. Jednotka byt je evidována na LV č. 234 pro k. ú. Potštejn.
Pozemek p. č. st. 115 v k. ú. Potštejn, který je zastavěný bytovým domem čp. 32 s vymezenými jednotkami,
je evidován na LV č. 423 pro k. ú. Potštejn. Pozemek ostatní plochy p. č. 11 na LV č. 832 pro k. ú. Potštejn.
Pan Radim Bedný místně příslušnému správci daně přiznání k dani z nemovitých věcí nabytých
usnesením okresního soudu dosud nepodával. Správce daně jej k podání daňového přiznání nevyzval.
S účinností od 1. 9. 2019 pan Bedný byt pronajal nájemci panu Alexu Čírovi, který zde na bydlí. Spolu
s jednotkou č. 32/1 je výlučně užívána sklepní kóje, která je součástí společných částí domu a která
se nachází v 1. nadzemním podlaží domu. Sklepní kóje má podlahovou plochu 7 m2 a slouží panu
Bednému k uskladnění věcí po zemřelé matce p. Marii Bedné.
Pozemek p. č. st. 115 v k. ú. Potštejn, o celkové výměře 250 m2, je celý zastavěný stavbou bytového
domu č. p. 32 s vymezenými jednotkami.
Pozemek zahrady p. č. 11 v k. ú. Potštejn o celkové výměře 200 m2 je osázen zahradními plodinami
a ovocnými stromy a je užíván vlastníkem panem Radimem Bedným a jeho rodinou.
Cena dle účinné vyhlášky o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými
základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů, pro k. ú. Trutnov je
3,00 Kč/m2 , pro k. ú. Potštejn je 8,00 Kč/m2.
K. ú. Potštejn  je k. ú. obce Potštejn v Královéhradeckém kraji. Aktuální počet obyvatel obce Potštejn
v okrese Rychnov nad Kněžnou činí 1 110 obyvatel, podle posledního sčítání lidu zveřejněného v r. 2012 měla
obec 913 obyvatel. Obec nevydala obecně závaznou vyhlášku, kterou by upravovala daň z nemovitých věcí.
K. ú. Trutnov je k. ú. města Trutnova v Královéhradeckém kraji. Město Trutnov má obecně závaznou
vyhlášku, kterou upravilo koeficient dle § 6 odst. 4 a § 11 odst. 3 písm. a) z. č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDNV“) na výši 2,5, stanovilo koeficient dle
§ 11 odst. 3 písm. b) ZDNV ve výši 1,5 a místní koeficient dle § 12 ZDNV ve výši 2.
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Místně příslušným správcem daně z nemovitých věcí za nemovité věci na území obce Potštejn 
je Územní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj a za 
nemovité věci na území města Trutnov to je Územní pracoviště v Trutnově 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 pan Radim 
Bedný podávat přiznání k dani z nemovitých věcí, určete poslední den lhůty pro podání daňového 
přiznání a vyplňte údaje za nemovité věci nabyté panem Radimem Bedným v působnosti 
Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj ve výpočtovém listu včetně celkové výše daně 
z nemovitých věcí na zdaňovací období r. 2020.

Přiznání k dani z nemovitých věcí nabytých na základě usnesení okresního 
soudu o dědictví má pan Bedný podat na Územní pracoviště …… (konkretizujte) 
Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj

Přiznání k dani z nemovitých věcí nabytých na základě usnesení okresního 
soudu o dědictví má pan Bedný podat  podat nejpozději do dne

Výpočtový list k dani z nemovitých věcí:

Vypočtěte daň z nemovitých věcí pana Radima Bedného na zdaňovací období r. 2020. Pokud 
u předmětné nemovité věci není pan Radim Bedný 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, vyplňte pouze právní důvod, do kterého vepíšete dopadající
paragraf ZDNV včetně písmene. Do sloupců výpočtového listu uveďte:
Předmět daně* –  údaj odpovídající řádku č. 201 nebo řádku č. 301 daňového přiznání
Základ daně**  –  údaj odpovídající řádku č. 212, popř. 214, nebo řádku č. 311 daňového

přiznání (zaokrouhlete na celé Kč, popř. m2, nahoru)
Vyčíslení výsledné daně v Kč*** –  údaj odpovídající řádku č. 224, nebo řádku č. 326 daňového přiznání
Právní důvod****    –  vyplňte u negativního vymezení z předmětu daně a u osvobození

od daně tak, že uvedete příslušný paragraf ZDNV včetně písmene.

Nemovitá věc Předmět 
daně*

Základ 
daně**

Vyčíslení 
výsledné 

daně v Kč***
Právní důvod****

Pozemek p. č. 12 
v k. ú. Trutnov

Pozemek p.č. st. 115 
v k. ú. Potštejn

Pozemek p.č. 11
v k. ú. Potštejn

Bytový dům č. p. 32 
v k. ú. Potštejn

Jednotka byt č. 32/1 
v k. ú. Potštejn

Sklepní kóje – ve výlučném 
užívání s bytem 

Spoluvl. podíl na společných 
částech domu čp. 32

Daň z nemovitých věcí na zdaňovací období r. 2020 pana Radima Bedného
(údaj odpovídající řádku č. 403 tiskopisu daňového přiznání)
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Řešení:

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

Nemovitá věc Předmět 
daně*

Základ 
daně**

Vyčíslení 
výsledné 

daně v Kč***
Právní důvod****




