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15) Daně majetkové 
Daňová soustava ČR. Správa daní. Daňové tvrzení. Druhy majetkových daní. Základní terminologie 
k majetkovým daním: zákony, předmět daně, poplatník a plátce, sazba daně, základ daně, zdaňovací 
období, vznik a zánik daňové povinnosti, osvobození od daně. 
 

Správa daní 

 správcem daně jsou krajské finanční úřady, které mají svá územní pracoviště, 

 v ČR také působí Specializovaný finanční úřad, který vykonává také kontrolu cen, hazardu a vede 
registr smluv účastníků důchodového spoření, 

 v současnosti je správcem spotřebních a ekologických daní celní úřad. 
Všichni plátci se musí registrovat u správce daně. Registrace je povinná: 

o při zahájení podnikání do 30 dnů po získání oprávnění podnikat, 
o do 15 dnů ode dne vzniku povinnosti vybírat daň nebo srážet na ni zálohy.  

Při registraci správce daně přidělí daňové identifikační číslo (DIČ) a vystaví osvědčení o registraci. 
 
Daňové tvrzení a placení daně 
Pro každou daň je stanoven termín podání daňového tvrzení a termín zaplacení. Některé daně mají 
stanovené zálohy. 
Daňovým tvrzením rozumíme: 
a) daňové přiznání, 
b) hlášení - připojuje se k daňovému přiznání a obsahuje doplňující údaje, 
c) vyúčtování daně.  
Daňové tvrzení se podává za zdaňovací období. Tvrzení podané v termínu se nazývá řádné. Pokud meškáme 
5 pracovních dnů, dostaneme pokutu. Pokud po předložení tvrzení zjistíme, že jsme udělali chybu, pak 
musíme v termínu pro podání řádného tvrzení podat opravné tvrzení. Pokud zjistíme chybu po termínu, pak 
musíme vystavit dodatečné tvrzení.  
 
DAŇ SILNIČNÍ 
Upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční. 
 
Předmětem daně (§ 2) jsou silniční motorová vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, používaná 
k podnikatelské činnosti.  Vozidla nad 3,5 t, určena výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v ČR, jsou 
vždy předmětem této daně. 
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Osvobození od daně (§ 3): např.  
- vozidla diplomatických misí, 
- vozidla ozbrojených sil, požární, policejní, zdravotnické, atd. 
- vozidla do 12 t s hybridním nebo elektrickým pohonem, atd. 
 
Poplatníkem i plátcem je FO nebo PO, majitel vozidla uvedený v technickém průkazu. Zaměstnavatel, 
pokud vyplácí zaměstnanci cestovní náhrady za použití osobního auta a daňová povinnost nevznikla už 
provozovateli auta. 
 
Základ daně (§ 5): 

 je u osobních automobilů zdvihový objem motoru v cm3 

 je u nákladních automobilů součet nejvyšších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet 
náprav u návěsů 

 u ostatních vozidel největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav. 
 
Sazby daně jsou uvedeny v §6. Tato sazba daně se může dále snižovat nebo zvyšovat §6 odst. 5 – 9. Pokud 
je to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější, pak je za každý den použití osobního auta sazba daně 25 
Kč.  
Zdaňovací období je kalendářní rok (§ 13). Poplatník platí zálohy a do konce ledna následujícího roku je 
vyúčtuje. Zálohy se platí v běžném roce k 15. 4., 15. 7., 15. 10., 15. 12. (§ 10). 
 
Daňové přiznání (§ 15) se podává vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku. U vozidel, kde se sazba 
daně snižuje o 100 %, se daňové přiznání nepodává. 
 
Sleva na dani (§ 12): pro vozidla v kombinované dopravě. 
 
Daň, záloha na daň a sleva na dani za jednotlivá vozidla se zaokrouhluje na celé 1 Kč nahoru.  
 
Cílem silniční daně je získat finanční zdroje do veřejného rozpočtu, které pak budou využity na údržbu, 
opravu, rekonstrukci nebo výstavbu nových silnic (prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury).  
 
 

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 
Upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. 
 
Má dvě části: 

 daň z pozemků (§ 2 - § 6) 

 daň ze staveb a jednotek (§ 7 - § 11a) 
 
Předmět daně:  

 předmětem daně z pozemků (§ 2) jsou pozemky na území ČR evidované v katastru nemovitostí. 

 předmětem daně z pozemků nejsou:  
o pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb, 
o lesní pozemky (lesy ochranné a lesy zvláštního určení),  
o vodní plochy s výjimkou rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb,  
o pozemky určené pro obranu ČR,  
o pozemky, které jsou součástí jednotky a pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků 

jednotek v domě užívané společně s těmito jednotkami. 

 předmětem daně ze staveb a jednotek (§ 7) je budova a inženýrská stavba (zdanitelná stavba) a 
jednotka.  

 předmětem daně není budova, v níž jsou jednotky. 
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Poplatník daně: 

 u pozemků (§ 3) je to vlastník pozemku, u pronajatého nebo propachtovaného pozemku je to 
nájemce nebo pachtýř, pokud majitel pozemku není znám, je to uživatel tohoto pozemku. 

 u staveb a jednotek (§ 8) je to vlastník zdanitelné stavby nebo jednotky, u pronajaté nebo 
propachtované jednotky, která zahrnuje nebytový prostor kromě sklepu nebo komory, nebo stavbu 
kromě budovy obytného domu, je to nájemce nebo pachtýř. 

 
Osvobození od daně: 

 z pozemků (§ 4): jmenovité výjimky, např. kulturní památky, pozemky tvořící jeden funkční celek 
s budovou sloužící k vykonávání náboženských obřadů registrovaných církví, sloužící škole, muzeu, 
knihovně, k úpravě odpadů, pro třídění a sběr odpadů, pohřebiště, veřejně přístupné parky a 
sportoviště, atd.  

 ze staveb a jednotek (§ 9): jmenovité výjimky, např. stavby a jednotky ve vlastnictví ČR, kulturní 
památky, budovy a jednotky ve vlastnictví registrovaných církví sloužící k vykonávání náboženských 
obřadů, vodárny, čističky odpadních vod, stavby nebo jednotky sloužící školám, muzeím a galeriím, 
knihovnám, zdravotnickým zařízením, atd.  

 
Základ daně: 

 u pozemků (§ 5): 
o u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů je 

cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou cenou půdy 
stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce, zaokr. se na celé Kč nahoru. 

o u pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslových chovem ryb je cena 
pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období nebo 
součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč, zaokr. se na celé Kč nahoru, 

o u ostatních pozemků je skutečná výměra pozemku v m2 zjištěná k 1. lednu zdaňovacího 
období, zaokr. se na celé m2 nahoru. 

 u staveb a jednotek (§ 10): 
o u zdanitelné stavby je výměra zastavěné plochy v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího 

období. Zastavená plocha odpovídá nadzemní části stavby. Zaokr. se na celé m2 nahoru. 
o u jednotky je to upravená podlahová plocha, kterou je výměra podlahové plochy jednotky 

v m2 (zaokr. na celé m2 nahoru) podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období vynásobená 
koeficientem 

 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavěnou plochu nebo je-li 
s jednotkou užíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě, 

 1,20 v ostatních případech.  
 
Sazba daně: 

 u pozemků (§ 6): 
o orná půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady – 0,75 %, 
o trvalé travní porosty, hospodářské lesy a rybníky s intenzívním a průmyslovým chovem ryb – 

0,25 %, 
o pozemky užívané k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužící pro  

 zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství – 1,00 Kč, 
 průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy 

podnikání – 5,00 Kč, 
o stavební pozemky – 2,00 Kč, 
o ostatní plochy – 0,20 Kč, 
o zastavěné plochy a nádvoří – 0,20 Kč 

 u staveb a jednotek (§ 11): 
o u budovy obytného domu 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy, u ostatní budovy tvořící příslušenství 
k budově obytného domu z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy 2 Kč za 1 m2 zastavěné 
plochy, 
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o u budovy a rodinného domu využívané pro rodinnou rekreaci 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy, a u 
budov plnících doplňkovou funkci k těmto budovám (kromě garáže), 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy, 
o u garáže vystavěné odděleně od budov a jednotek 8 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené 
podlahové plochy, 
o u zdanitelné stavby a jednotky, jejíž převažující část zastavěné plochy slouží k: 

 podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním a vodním hospodářství 2 Kč za 1 m2 zastavěné 
plochy nebo upravené podlahové plochy, 

 podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě 
10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy 

 k ostatním druhům podnikání 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové 
plochy. 

o u ostatní zdanitelné stavby 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy, 
o u ostatní jednotky 2 Kč za 1 m2 upravené podlahové plochy 

 
Základní sazby daně za 1 m2 zastavěné plochy zdanitelné stavby se zvyšují o 0,75 Kč za každé další nadzemní 
podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje 2/3 zastavěné plochy u zdanitelné stavby 
k podnikání o 0,75 Kč za každé nadzemní podlaží přesahující 1/3 zastavěné plochy.  
Základní sazba daně u jednotek a domů se násobí koeficientem uvedeným v zákoně § 11 odst. 3 písm. a) 
podle počtu obyvatel v obci.  
Pokud je nebytový prostor obytného domu užívaný k podnikání, tak se daň zvyšuje o součin výměry 
podlahové plochy tohoto prostoru v m2 a 2 Kč.  
Základní sazba daně u stavebních pozemků se násobí koeficientem uvedeným v zákoně § 6 odst. 4 dle počtu 
obyvatel.  
Zaokrouhlování (§ 12a): daň za jednotlivé druhy pozemků, staveb a jednotek se zaokrouhluje na celé Kč 
nahoru.  
 
Zdaňovací období (§ 12c) je kalendářní rok. Ke změnám skutečností rozhodných pro daň, které nastanou 
v průběhu zdaňovacího období, se nepřihlíží.  
 
Daňové přiznání (§ 13a): podává se jenom za rok, kdy se staneme vlastníkem a to do 31. 1. v dalších letech 
už nepodávám DP, jenom daň platíme a to každý rok do 31. 5. podle předchozí výše daně. 
 
Placení daně (§ 15):  

 u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách a to do 
31. 8. a do 30. 11. běžného zdaňovacího období, 

 u ostatních poplatníků ve dvou stejných splátkách do 31. 5. a do 30. 11. běžného zdaňovacího 
období. 

 pokud roční daň nepřesáhne 5 000 Kč je splatná najednou, a to do 31. 5. běžného zdaňovacího 
období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce.  

 pokud činí daň z nemovitých věcí méně než 30 Kč, daň se vyměří, ale nepředepíše.  
 

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ 
Upravena zákonem č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 
Je to daň jednorázová – proto nesledujeme zdaňovací období.  
 
Poplatník daně je také plátcem: při převodu nemovitosti je poplatníkem daně prodávající (převodce), 
pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak a kupující (nabyvatel) je v tomto případě ručitelem. V případech, 
kdy se nejedná o nabytí nemovité věci kupní či směnnou smlouvou, je poplatníkem vždy nabyvatel 
(například rozhodnutí soudu, dražba).  
 
Předmětem daně (§ 2): je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci (pozemek, stavba, část 
inženýrské sítě, jednotka, právo stavby, spoluvlastnický podíl na nemovité věci). 
Zákon § 6 - § 9 výslovně uvádí, které v kterých případech je nemovitost osvobozena od daně.   
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Základem daně je: nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj. Uznatelným výdajem je odměna a náklady 
prokazatelně zaplacené poplatníkem znalci za znalecký posudek určující cenu nemovitosti.  
Nabývací hodnota je buď kupní cena (sjednaná), nebo tzv. srovnávací daňová hodnota. Srovnávací daňová 
hodnota je buď částka odpovídající 75 procentům tzv. směrné hodnoty, což je obvyklá cena nemovitosti 
stanovená správcem daně, nebo částka odpovídající 75 procentům zjištěné ceny podle znaleckého 
posudku. Použije se ta hodnota, která je vyšší. 
 
POJMY: 

 kupní cena: cena, za kterou je nemovitost pořízena, 

 srovnávací daňová hodnota: 75 % zjištěné ceny nebo 75 % ceny směrné hodnoty, 

 zjištěná cena: hodnota stanovená znaleckým posudkem, 

 cena směrné hodnoty: obvyklá cena v dané lokalitě, kterou stanoví správce daně. 
 
Sazba daně § 26 je 4 %. Daň se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.  
Výpočet daně: daň se vypočte jako součin základu daně zaokrouhleného na celé 100 Kč nahoru a sazby 
daně.  
 
Daňové přiznání: poplatník musí podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí správci daně nejpozději do 
konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru 
nemovitostí. Ke dni podání daňového přiznání se také vztahuje povinnost tuto daň uhradit. Příklad: vklad 
nastal 15. ledna, DP musíme podat do 30. dubna. 
 
V daňovém přiznání poplatník sám vyčíslí zálohu a uvede velikost, polohu, účel, stav, stáří, vybavení a 
stavebně technické parametry nemovité věci. Poplatník nevyčísluje daň z nabytí nemovitých věcí – tu 
vyměří správce daně. Poplatník je povinen platit daň z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím zálohy ve 
výši 4 % sjednané ceny. Rozdíl mezi zálohou 4 % a skutečnou daní je splatný do 30 dnů od doručení 
platebního výměru.  
 
Povinnou přílohou daňového přiznání je písemnost (postačí kopie), na jejímž základě došlo k nabytí 
nemovité věci (například kupní smlouva, rozhodnutí soudu apod.) a vyrozumění katastrálního úřadu o 
provedení vkladu, jestliže se jedná o nemovitou věc evidovanou v katastru nemovitostí. Znalecký posudek 
je povinnou přílohou jen tehdy, pokud se základ daně odvozuje od zjištěné ceny.  
 
Je-li daň z nabytí nemovitých věcí menší než 200 Kč, daň se nestanoví a neplatí.  
Výnos daně z nabytí nemovitých věcí je příjmem státního rozpočtu § 28.  
  


