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VARIANTA 1 – pozemky v areálu zdravotnického zařízení

Zadání
Fakultní nemocnice vlastní pozemek evidovaný ve druhu pozemku ostatní plocha se způsobem 
využití jiná plocha, který slouží jako placené parkoviště (s asfaltovým povrchem) pro návštěvníky 
zdravotnického zařízení. Dále vlastní pozemky evidované ve druhu pozemku zastavěná plocha 
a nádvoří, které jsou zastavěny stavbami v rámci areálu nemocnice a pozemky evidované ve druhu 
pozemku ostatní plocha se způsobem využití zeleň, které jsou uvnitř areálu a slouží k relaxaci pacientů 
v areálu nemocnice. Součástí pozemků evidovaných v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří 
jsou zdanitelné stavby - budovy zdravotnického zařízení, v nichž jsou poskytovány zdravotní služby 
na základě rozhodnutí o registraci podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 
jejich poskytování, ve znění pozdějších přepisů. Budou pozemky evidované v druhu pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří předmětem daně z pozemků? Lze pozemkům ostatních ploch přiznat 
nárok na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. g) bod 6 ZDNV?

Řešení
...

VARIANTA 2 – státní podnik

Zadání
Krajský úřad rozhodl v oprávnění k poskytování zdravotních služeb žadatele Lázní XY, státní podnik, 
o místech poskytování zdravotních služeb v budově A, B a C, které jsou součástí pozemků p. č. 1, p. č. 2
a p. č. 3. Objekty léčebny vybavené pro ubytování jsou dále budovy D a E, které jsou součástí pozemků p.
č. 4 a p. č. 5 a které slouží pro ubytování pacientů komplexní lázeňské péče. Pozemky, jejichž součástí
jsou budovy A, B, C, D a E, jsou zastavěné v celé výměře. Součástí komplexu jsou pozemky ostatních
ploch p. č. 6 (přístupová účelová komunikace k budově B) a p. č. 7 (přístupová účelová komunikace
k budově D), pozemky zahrad p. č. 8 a p. č. 9, sloužící k zajištění lázeňské rehabilitační péče. Jsou
pozemky evidované v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří předmětem daně z pozemků? Lze
pozemkům ostatních ploch přiznat nárok na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. g) bod 6 ZDNV? Musí
poplatník osvobození uplatnit v daňovém přiznání?
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