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Ing. Jana Procházková

DNE 036 | Osvobození  
pozemků ostatních ploch 
podle právního stavu k 1. 1. 2021

VARIANTA 1 –  Osvobození pozemku, jehož užívání je omezeno 
rozhodnutím správy životního prostředí

Zadání
Vlastník pozemku ostatní plochy p. č. 4, který je evidovaný katastrem nemovitostí se způsobem využití 
jiná plocha, uplatnil v přiznání k dani z nemovitých věcí na r. 2019 osvobození pozemku p. č. 4 podle 
§ 4 odst. 1 písm. k) ZDNV s tím, že doložil vyjádření referátu životního prostředí příslušného obecního 
úřadu, že pozemek ostatní plochy nelze žádným způsobem využívat, neboť z důvodu existence 
vzácných rostlin je jeho užívání výrazně omezeno, resp. znemožněno, a to z důvodu ochrany bledule 
jarní a árónu plamatého. Pozemek se nenachází v žádném z území zvláště chráněných. Lze pozemku 
přiznat nárok na osvobození také na zdaňovací období r. 2020 a r. 2021 podle § 4 odst. 1 písm. k) ZDNV, 
ve znění platném a účinném do 31. 12. 2019?

Řešení
...

VARIANTA 2 –  Osvobození pozemku zahrnutého do ÚSES

Zadání
Vlastník pozemku ostatní plochy p. č. 5, který je v katastru nemovitostí evidován se způsobem 
využití jiná plocha, uplatnil v dodatečném přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období 
r. 2019 osvobození od daně z pozemků podle § 4 odst. 1 písm. k) ZDNV, ve znění účinném do 
31. 12. 2019. V rámci projednávání územního plánu obce byl tento pozemek zahrnutý do 
územního systému ekologické stability krajiny (dále jen „ÚSES“). Po schválení územního plánu 
bude pozemek zahrnutý do tzv. nezastavitelných přírodních ploch, na kterých je nepřípustné 
umísťovat stavby a zařízení, provádět změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily 
územní ochranu biokoridoru, např. změnu druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické 
stability na druh s nižším stupněm (např. z trvalého travního porostu na ornou půdu). Tato 
skutečnost bude mít vliv i na využitelnost pozemku. K 1. 1. kalendářního roku dosud nebyl 
územní plán schválen. Je pro přiznání nároku na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) ZDNV, ve 
znění účinném do 31. 12. 2019, dostačující zahrnutí pozemku do ÚSES?

Řešení
..
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