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Směna majetku 
 

Příklad – Sm ěna pozemku za budovu  
 
Obchodní korporace A vlastní řadu pozemků, z nichž jeden směňuje za budovu s obchodní korporací B. 
Ceny nejsou ve smlouvě sjednány. 
Výchozí údaje pro směnu majetku:  
 

Obchodní korporace A Obchodní korporace B 
Pozemek – účetní hodnota 50 000 Budova - účetní hodnota 100 000 
Pozemek – ocenění dle zákona č. 
151/1997 Sb.  

150 000 
Účetní zůstatková cena  95 000 
Ocenění dle zákona č. 151/1997 Sb. 120 000 

 
Varianta 1 – bez jakéhokoli doplatku: 
 

 Účetní operace u obchodní korporace A Částka  
v Kč MD Dal 

1. Vyřazení pozemku – zaúčtování účetní hodnoty do nákladů      

2. 
Reprodukční pořizovací cena získané budovy – ocenění dle zákona č. 
151/1997 Sb.  

   

3. 
Rezerva na daň z nabytí nemovitých věcí ve výši  
............................... 

   

 

 Účetní operace u obchodní korporace B Částka  
v Kč MD Dal 

1. Zaúčtování účetní zůstatkové ceny budovy do nákladů     
2. Vyřazení budovy v účetní hodnotě    
3. Získání pozemku v ocenění dle zákona č. 151/1997 Sb.     

4. 
Rezerva na daň z nabytí nemovitých věcí ve výši  
............................... 

   

 
 
Varianta 2 – s doplatkem: 
Obchodní korporace B doplatí obchodní korporaci A částku ve výši 25:  
 

 Účetní operace u obchodní korporace A Částka  
v Kč MD Dal 

1. Vyřazení pozemku – zaúčtování účetní hodnoty do nákladů      

2. Reprodukční pořizovací cena získané budovy – ocenění dle zákona č. 
151/1997 Sb.  

   

3. Částka doplatku přijatého k hodnotě budovy     
4. Příjem doplatku na běžný účet     

5. Rezerva na daň z nabytí nemovitých věcí ve výši  
............................... 

   

 

 Účetní operace u obchodní korporace B Částka  
v Kč MD Dal 

1. Zaúčtování účetní zůstatkové ceny budovy do nákladů     
2. Vyřazení budovy v účetní hodnotě    

3. 

Reprodukční pořizovací cena získaného pozemku – ocenění dle 
zákona č. 151/1997 Sb. se rozděluje na částku  

- doplatku  
- naturálního příjmu  

   

 
  

4. Úhrada doplatku z běžného účtu     

5. 
Rezerva na daň z nabytí nemovitých věcí ve výši  
............................... 
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Vyhláška 500/2002 Sb. 
§ 47 odst. 8 Způsoby oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a vymezení nákladů s 
jeho pořízením souvisejících 
Dlouhodobý hmotný majetek pořízený směnnou smlouvou se ocení pořizovací cenou, jsou-li ceny 
ve smlouvě sjednány, nebo reprodukční pořizovací cenou, nejsou-li ceny ve smlouvě sjednány. 
 

ČÚS 013 
5.1.4. Při pořízení dlouhodobého hmotného majetku směnnou smlouvou se stává nákladem každé strany 

zůstatková cena majetku ke směně předaného a výnosem cena majetku směnou pořízeného; v 
případě, že rozdíl mezi zůstatkovou cenou a pořizovací cenou bude uhrazen, pak tento rozdíl 
snižuje výnos na straně nabyvatele, který rozdíl uhradí (rozdíl je účtován jako dluh ) a zvyšuje 
výnos na straně prodávajícího, který platbu obdrží (rozdíl je účtován jako pohledávka).  

 

ZDP 
§ 23 odst. 6 
Za příjmy se považuje jak peněžní plnění, tak i nepeněžní plnění, oceněné podle právního předpisu 
upravujícího oceňování majetku, pokud tento zákon nestanoví jinak; přitom se příjmy získané směnou 
posuzují pro účely zákona obdobně jako příjmy získané prodejem. 
 
 

Zákon č. 357/1992 Sb. o dani d ědické, dani darovací a dani z p řevodu nemovitostí 
§ 8 Poplatník 
(1) Poplatníkem daně z převodu nemovitosti je 
… 
c) převodce i nabyvatel, jde-li o výměnu nemovitostí; převodce a nabyvatel jsou v tomto případě povinni platit daň společně a 

nerozdílně. 
§ 9 Předmět daně 
… 
(3) Vyměňují-li se nemovitosti, považují se jejich vzájemné převody za jeden převod. Daň se vybere z převodu té nemovitosti, z jejíhož 

převodu je daň vyšší. 

§15 Sazba daně z převodu nemovitostí u osob za řazených do I. skupiny (osvobozeno § 19 trojda ň), II. Skupiny (osvobozeno § 
19 trojda ň) a III. skupiny 
Daň činí 4 % ze základu daně. 

 
NOVĚ ZMĚNA - VÝHODA MENŠÍHO ZDANĚNÍ ZRUŠENA  

Zákonného opat ření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých v ěcí 
 

§ 1 odst. 1  
(1) Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je 
a) převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a 
převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel, 
b) nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci v ostatních případech. 
 

§ 32  – Nemovité v ěci evidované v katastru nemovitostí 
Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník povinen podat nejpozd ěji do konce t řetího 
kalendá řního m ěsíce  následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden 
vklad 
a) vlastnického práva k nemovité věci, 
b) práva stavby, nebo 
c) správy svěřenského fondu. 
 
§ 43 – Daňové p řiznání  
(1) Poplatník je povinen v daňovém přiznání sám vy číslit zálohu  a uvést údaje nutné k určení směrné 
hodnoty, jimiž jsou údaje týkající se velikosti, druhu, polohy, účelu, stavu, stáří, vybavení a stavebně 
technických parametrů nemovité věci. 
(2) Poplatník v daňovém přiznání nevyčísluje daň z nabytí nemovitých věcí. 
 
§ 44 – Záloha 
Poplatník je povinen platit daň z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím zálohy ve výši 4 % sjednané ceny. 
 
§ 45 – Zaokrouhlování zálohy 
Záloha se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 
 
§ 46 – Splatnost zálohy 
Záloha je splatná v poslední den lh ůty stanovené pro podání da ňového p řiznání . 

 2184 a následující Ob čanského zákoníku č. 89/2012 Sb. - Směna 

Koordina ční výbor 923/16.06.99 - Sm ěna majetku 


