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Abstrakt. 

Bakalářská práce pojednává o způsobech zdaňování úplatných převodů nemovitostí ve státech 

Evropské unie. Cílem je navrhnout procesně jednodušší a administrativně méně nákladný 

systém zdaňování úplatných převodů nemovitostí použitelný v podmínkách České republiky. 

Autor pojednává o výsledcích studií na téma administrativních nákladů a efektivity výběru 

převodových daní se zaměřením na daň z převodu nemovitostí, přičemž sleduje i názory 

daňových teoretiků, zákonodárců a širší veřejnosti na tuto daň, vyčísluje výši nepřímých 

administrativních nákladů na daň z převodu nemovitostí a navrhuje vhodná řešení pro zvýšení 

její efektivity. 

 

Klíčová slova: Daň z převodu nemovitostí, majetková daň, daň z převodu, zdanění. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This bachelor thesis deals with the ways of taxation of real estate transfers for consideration in 

the European Union member states. The goal is to propose procedurally fair and 

administratively less costly taxation system of paid real estate transfers applicable under the 

conditions of the Czech Republic. The author treats the results of studies done on the subject 

of administration costs and transfer taxes collection efficiency with a focus on the real estate 

transfer tax. An approach of the tax theorists, legislators and broader society towards this tax 

is also taken into an account. The calculation of the indirect administration costs of real estate 

transfer tax and suitable solutions of improving its efficiency are offered. 

 

Key words: Real estate transfer tax, property tax, transfer tax, taxation. 
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1. ÚVOD 
 

Daň z převodu nemovitostí (DPN) se neformálně řadí mezi takzvané „malé daně“ . 

Vzhledem ke svému malému podílu na příjmech rozpočtů členských států Evropské unie 

vzbuzuje DPN kontroverze ohledně užitečnosti své prezence v současných daňových 

systémech. 

DPN zatěžuje obecně převod majetkových nebo jiných práv k nemovitostem a v rámci 

Evropské unie tvoří součást širšího okruhu převodových (transferových) daní – kromě daně 

dědické a daně darovací, je to daň nebo poplatek za převod cenných papírů, motorových 

vozidel a lodí. 

V České republice DPN čelí kritice ze strany daňových poplatníků i zákonodárců. 

Příčina kritiky na obou stranách je především vysoká administrativní nákladovost DPN ve 

srovnání s ostatními daněmi. DPN tak přispívá ke složitosti a nízké efektivnosti českého 

daňového systému vyplývající z mezinárodních studií uvedených v práci. Z pohledu 

daňových poplatníků se všechny převodové daně jeví, jako skryté dvojí zdanění. 

Náplní teoretické části bakalářské práce je především dohledání argumentů, které by 

vedly k potvrzení nebo vyvrácení domněnky o nadbytečnosti, neefektivnosti nebo 

nespravedlnosti DPN a to z historického hlediska, z hlediska současné daňové teorie 

a analýzou studií nákladovosti DPN. První část pak obsahuje především definici DPN, genezi 

této daně v daňových systémech, aktuální postoje veřejnosti a zákonodárců k DPN, důvody, 

proč si téměř všechny současné evropské státy tuto daň zachovávají a srovnání její výnosnosti 

v rámci České republiky a mezi státy Evropské unie (které jsou zároveň členy OECD). 

Poslední část teoretické části pojednává o měřeních administrativní nákladovosti DPN 

provedených v České republice a srovnává efektivnost daňových systémů zemí OECD. 

V praktické části se autor zabývá především výpočtem nepřímých administrativních 

nákladů na správu DPN, což je v rámci České republiky ojedinělé. Jediná dosud známá studie, 

která se zabývá výpočtem nepřímých administrativních nákladů totiž DPN opomíjí z důvodu 

specifičnosti a nevýznamnosti této daně. Nicméně z důvodu četných rozprav o zrušení DPN, 

které se v minulosti objevily, je přesná kvantifikace administrativních nákladů nutná, stejně 

jako náhled na její zapojení v moderním daňovém systému jako takovém, podaný v teoretické 

části. První část praktické části navazuje na teoretickou část, ale zaměřuje se úžejí na prostředí 

České republiky, na užší vymezení DPN, genezi DPN a komplexní rozbor současné právní 

úpravy, který je nutný z důvodu následujících analýz a navrhovaných doporučení. Přináší 

přitom poznatky o slabých místech zdaňování převodů nemovitostí v České republice, 
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zejména v podobě obtížného tržního ocenění daňového základu, možností legálních daňových 

úniků a kontroverzí institutu ručení ve věci DPN. Na základě zjištěných nedostatků 

a analýzou zdaňování převodů nemovitostí ve státech Evropské unie pak autor nabízí řešení 

vedoucí ke zlepšení efektivity správy daně uplatnitelné v právním prostředí České republiky. 
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2.  CÍL PRÁCE A METODIKA 
 

Cílem bakalářské práce je navrhnout procesně jednodušší a administrativně méně 

nákladný systém zdaňování úplatných převodů nemovitostí použitelný v podmínkách České 

republiky. Tohoto cíle je dosaženo zejména analýzou zdaňování úplatných převodů 

nemovitostí ve státech Evropské unie, porovnáním se současnými právními předpisy platnými 

v České republice a názory uznávaných daňových teoretiků, zákonodárců a širší veřejnosti. 

Pro analýzu zdaňování převodů nemovitostí ve státech Evropské unie bylo využito 

především souhrnného díla European Tax Handbook 2011 mezinárodní daňové agentury  

IBFD, a to díky komplexnosti, s jakou se toto dílo zabývá všemi evropskými daňovými 

systémy. Informace chybějící v European Tax Handbook jsou doplněny z internetových 

zdrojů národních orgánů jednotlivých států. Cílem této analýzy je načerpat zajímavé postřehy 

použitelné pro zlepšení daňové praxe v České republice. Kvůli možnosti srovnání jsou 

detailně rozepsány části zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani 

z převodu nemovitostí týkající se DPN. 

Údaje potřebné pro výpočet nepřímých administrativních nákladů DPN zjišťoval autor 

sám na základě šetření nabídkových cen firem za zpracování znaleckého posudku a za 

zpracování přiznání k DPN. Ostatní údaje jsou čerpány z výsledků statistických šetření ČSÚ 

z let 2007–2009 (aktuálnější údaje nejsou k dispozici). Výpočet je zjednodušen na předpoklad 

převodu bytu nebo rodinného domu. Zahrnutí všech nemovitostí by vyžadovalo údaje o 

cenách převáděných pozemků, průmyslových a dalších staveb, což ČSÚ, ani jiné instituce, 

nezveřejňují. Praktická část odpovídá na otázky ohledně nákladů soukromého sektoru na 

DPN, způsoby jejich snížení a zamezení daňovým únikům. 

Teoretická část čerpá ze studií přímých nákladů českého daňového systému 

provedených autory Pudil et al. (2004) za roky 2001–2003, dále expertní skupinou 

Ministerstva financí ČR (2006) za rok 2004 a autorem Andrlík (2010) za roky 2005–2008. 

Mezinárodní srovnání nákladovosti daňových systémů a výnosnosti DPN přináší studie 

OECD (2011). Jako významný zdroj informací o výši daňových výnosů a nákladovosti 

daňového systému byly použity výroční zprávy České daňové správy. Teoretická část podává 

vysvětlení ohledně důvodu zastoupení DPN v současných daňových systémech, genezi DPN 

a vysvětluje důvody její zachování i názory na její zrušení. 
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3.  TEORETICKÁ ČÁST 

 

Teoretická část uvádí definici daně z převodu nemovitostí (DPN), její zařazení podle 

klasického členění daní podle předmětu zdanění, vztahu k poplatníkovi a dalších vlastností. 

Cílem teoretické části je nastínit genezi majetkových daní a blíže pak DPN, zhodnotit 

efektivitu DPN a důvody pro její zachování, resp. zrušení.  

 

 

3.1 Definice dan ě z převodu nemovitostí 
 

DPN je majetkovou daní, jejímž předmětem je hodnota nemovitosti převáděné za 

úplatu. Podle klasického členění se jedná o daň majetkovou, v užším pohledu pak daň 

převodovou (transferovou), neboť povinnost přiznat a zaplatit daň se váže pouze na okamžik 

převodu nemovitosti. Od ostatních majetkových daní se převodové daně liší svou 

nepravidelností – neexistuje u nich zdaňovací období. 

V České republice je tato daň upravena zákonem číslo 357/1992 Sb., o dani dědické, 

dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Tato práce je založena na právním stavu platném 

k 1.1.2011, tj. ve znění poslední novely č. 402/2010 Sb. Podle české právní úpravy se jedná 

o daň přímou, plátcem daně je totiž její poplatník. Může však nastat situace, kdy se z ní stane 

daň nepřímá, a to tehdy, pokud přejde daňová povinnost na ručitele, jak přibližuje kapitola 

4.1.2.3. Sazba daně je lineární, její výše činí 3 % ze základu daně a existují četná osvobození. 

Dalšími detaily úpravy DPN v České republice se zabývá kapitola 4.1.2. 

Ve státech Evropské unie tato daň nabývá také podobu administrativního poplatku 

spojeného se správním úkonem, tj. zápisem do rejstříku nemovitostí. V případech, kdy tento 

poplatek nabývá značných hodnot, zejména kvůli procentuální sazbě (ad valorem) a základu 

v hodnotě nemovitosti, se ve skutečnosti jedná spíše o daň a nikoliv o poplatek, který by 

neměl zohledňovat hodnotu převáděné nemovitosti. 

 Některé státy zavedly jak administrativní poplatek, tak zdanění převodu nemovitosti. 

Ve všech případech je základem daně hodnota poskytnutého protiplnění nebo hodnota 

nemovitosti vzešlá z ocenění nezávislého na daňovém subjektu. Sazby daně nebo poplatku 

bývají lineární, progresivní, i degresivní. 

Obrázek č. 1 ukazuje kompletní daňový systém České republiky, kde DPN je 

zvýrazněna šedě. 
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Obrázek č. 1 Daňový systém České republiky. 

 
Zdroj: Marek & kol. (2006, s. 138) s využitím Vančurová, Láchová (2006). 

 

 

3.2 Historický vývoj dan ě z převodu nemovitostí 
 

Majetkové daně (tj. daně z majetku ve vlastnictví poplatníka), mezi které DPN patří, 

jsou nejstarší skupinou daní vůbec. Je tomu tak proto, že mají poměrně viditelný a snadno 

definovatelný základ (velikost nemovitosti, plocha a úrodnost půdy apod.) a zároveň je 

poměrně snadno ospravedlnitelná, neboť z vlastnictví nemovitostí zpravidla plyne daňovému 

subjektu užitek – v případě půdy je to úroda nebo nájemné (dříve pachtovné), v případě 

staveb je to kromě nájemného užitek plynoucí z výkonu řemesel v nich. 

Naproti tomu, převodové daně jsou daněmi poměrně novými. Jejich vznik je spjat až 

se vznikem ucelenějších daňových systémů a evidence majetku. Důvodem, proč transferové 

daně neexistovaly dříve, je fakt, že samotný převod v dřívějších dobách nebyl tak dobře 

zachytitelný ze strany výběrčích daně. I v dnešní době je z úplatných převodů zdaňován pouze 

převod nemovitostí, což má dva základní důvody. 

Přímé daně 

Důchodové daně Majetkové daně 

• Daň z příjmů 
fyzických osob 

• Daň z příjmů 
právnických osob • Daň z pozemků 

• Daň ze staveb 

Daně z nemovitostí 

Daň silniční 

Daně převodové 

• Daň dědická 
• Daň darovací 
• Daň z převodu nemovitostí 

Nepřímé daně Ostatní daně 

Daň z přidané hodnoty 

Cla 

• Daň z minerálních 
olejů 

• Daň z lihu 
• Daň z piva 
• Daň z vína a 

meziproduktů 
• Daň z tabákových 

výrobků 
 

• Daň ze zemního 
plynu a některých 
dalších plynů 

• Daň z pevných paliv 
• Daň z elektřiny 

Tzv. „ekologické 
daně“ 

Daně spotřební 

Daňový systém ČR 

• Pojistné na sociální 
zabezpečení a 
příspěvek na státní 
politiku 
zaměstnanosti 

• Zdravotní pojištění 
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Prvním důvodem je právě snadná zachytitelnost převodu nemovitostí – všechny 

nemovitosti jsou povinně evidovány v katastru nemovitostí1, každou změnu této evidence lze 

snadno zachytit a následně zdanit. Z tohoto důvodu jsou teoreticky nemožné daňové úniky 

z titulu zatajení existence základu daně. Podobná evidence majetku existuje například 

u motorových vozidel, a tak jejich převod některé státy rovněž zdaňují, například Bulharsko 

nebo Slovinsko. Stejně tak některé cenné papíry, jejichž převod je podle Evropské komise 

(2010) zdaňován například ve Finsku, Irsku a na Maltě, jsou povinně evidovány ve státních 

registrech. Ostatní majetek povinně evidován není a proto zdanění jeho převodu není tak 

snadno vynutitelné. 

Druhým důvodem je fakt, že se jedná o nejcennější majetek ocenitelný penězi, který 

občané a firmy obvykle vlastní. Sledovat ostatní majetkové poměry osob by nemělo význam 

z hlediska výše jeho hodnoty, ale i kontrolovatelnosti a ochoty daňových subjektů přiznávat 

své majetkové poměry. Tuto funkci plní v některých státech daň z čistého bohatství, od které 

se vyspělé ekonomiky postupně již odklonily z důvodu výše uvedených, jak uvádí Kubátová 

(2006, s. 248). 

Podle Starého (2009) jsou majetkové daně od doby svého vzniku provázeny silným 

odporem daňových subjektů. Tato nevole k placení majetkových daní se projevuje 

i u převodových daní. Důvodů je několik: 

1) Vlastnění nemovitostí nemusí znamenat pro daňový subjekt žádný peněžní příjem 

a totéž platí i pro převody nemovitostí. Může totiž nastat situace, kdy za již 

převedenou nemovitost daňový subjekt nedostal zaplaceno od kupujícího, což je spíše 

teoretická možnost, neboť převod nemovitostí je zpravidla řádně právně ošetřen a 

pokud nedojde k plnění ze strany kupujícího, je smlouva a tedy i přechod vlastnictví k 

nemovitosti neplatný. Může ale nastat situace, kdy plnění ze strany kupujícího má 

formu postupných splátek a tedy prodávající nemá dostatečné peněžní prostředky k 

úhradě DPN. Daleko nepříjemnější situace pro plátce daně nastane v momentě, kdy 

prodávající neplní svou povinnost vůči správci daně a povinnost uhradit daň přejde na 

ručitele (kupujícího), který s touto situací obvykle nepočítá a nepřipravuje si pro tuto 

eventualitu peněžní prostředky nad rámec kupní ceny nemovitosti. 

2) Na zdanění majetku obecně běžní občané pohlíží jako na jakési dvojí zdanění, neboť 

svůj majetek nabyli z již zdaněných příjmů. Totéž platí i pro prodej nemovitostí, ze 

kterého se mimochodem ve většině států EU odvádí daň z příjmů, někdy zvlášť 

                                                 
1  V České republice podle zákona č. 344/1992 Sb., ve znění pozdější předpisů (katastrální zákon) a souvisejí-

cích předpisů. 
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vyčleňovaná jako daň z kapitálových příjmů, jejíž sazba může být vyšší než sazba 

daně z ostatních příjmů. 

3) Výběr majetkových daní je procesně složitější, protože občané musí sami podat 

daňové přiznání spolu s požadovanými náležitostmi. Ostatní daně placené občany, 

jsou zpravidla přiznávány a odváděny prostřednictvím plátce (tj. celá skupina 

nepřímých daní a ve velké míře i daň z příjmů fyzických osob). 

 

 

3.3  Postavení dan ě z převodu nemovitostí v sou časných da ňových 
systémech 
 
 

3.3.1 Důvody pro uplat ňování dan ě z převodu nemovitostí 
Pokud převodové daně čelí kritice obyvatelstva, jaké důvody vedou k jejich 

uplatňování v moderních daňových systémech? 

Hlavní funkcí všech daní je získání peněžních prostředků pro financování veřejného 

sektoru (tj. fiskální funkce). Naproti této potřebě stojí vždy požadavky efektivnosti, sociální 

spravedlnosti a platební schopnosti daňových subjektů, kterou zmiňuje Auerbach, Feldstein, 

(2002). Majetkové daně tvoří relativně malý příjem státních rozpočtů, což dokazuje Tabulka 

č. 1 dále. Důvody pro jejich zastoupení v moderních daňových systémech jsou podle 

Kubátové (2006) následující (všechny body platí i pro DPN): 

1) Jedná se o stabilní zdroj příjmů státního rozpočtu – příjmy z majetkových daní jsou 

více méně stabilní v čase bez ohledu na hospodářský cyklus země. 

2) Nemají demotivující efekt na získávání (a přiznávání) příjmů, který způsobují daně z 

příjmů, zejména pokud v sobě zahrnují progresivní sazbu daně. Nicméně je fakt, že 

DPN může působit demotivačně na prodej nemovitosti a tedy k jejímu efektivnějšímu 

využití v případě, kdy ji daňový subjekt sám nevyužívá. 

3) K doplňkovosti funkce majetkových daní patří i následující příznivé efekty z pohledu 

státu: dodanění nezdaněných akumulovaných příjmů (osvobozených od daně z příjmů, 

příjmů získaných ze zahraničí, zatajených příjmů) a majetku získaného bezplatně 

restitucí. 

4) Majetkové daně jsou odměnou za přijímané veřejné služby spojené s nemovitostmi – 

ochrana majetku činností policejních a hasičských sborů, plánování a dohled nad 

územní zástavbou (činnost stavebních úřadů), ochrana vlastnictví k nemovitostem 
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(činnost katastrálních úřadů), veřejné komunikace, osvětlení a jiné služby, které de 

facto zvyšují hodnotu nemovitostí vlastněných daňovým subjektem. 

5) Nakonec právě díky dvojímu zdanění stejného objektu (příjmu) může být daňovému 

subjektu lhostejné, jestli se zdaní jeho příjmy jednou velkou daní, nebo dvěma 

menšími. Z hlediska efektivnosti daňového systému může být existence dvou daní 

dokonce výhodnější, protože snižují celkové nadměrné břemeno, jak dokazuje Stigliz 

(1997). 

 

 

3.3.2  Podíl dan ě z převodu nemovitostí na da ňových p říjmech stát ů EU 
Mluvíme-li o celkových příjmech státu na konkrétní dani, jedná se o tzv. daňový 

výnos (nebo též daňové inkaso). Pro srovnání „velikosti daně“ , tedy poměru jejího výnosu 

vůči celkovým daňovým příjmům státu, se užívá pojem výnosnost daně. 

Chceme-li potvrdit nebo vyvrátit domněnku, že daň z převodu nemovitostí je 

v moderních daňových systémech bezvýznamná co do výnosnosti, musíme provést srovnání. 

Tabulka č. 1 ukazuje výnosnost DPN v procentech ve státech EU, které jsou současně 

členy OECD. Jedná se o celou skupinu daní 4400 podle klasifikace OECD, která ovšem 

zahrnuje mimo jiné i daně z převodu cenných papírů. Bohužel přesnější srovnání databáze 

OECD nenabízí. Statistický orgán EUROSTAT působící pod Evropskou komisí zavedl 

systém klasifikace daňových příjmů ESA 95, který je ovšem nekonzistentní pro srovnávání 

mezi jednotlivými státy. Pro zjednodušení budeme za DPN považovat celou skupinu 4400 

zavedenou OECD. 
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Tabulka č. 1 Výnosnost daně z převodu nemovitostí v procentech v členských státech 

EU a OECD. 

 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Belgie 2,05 1,55 1,96 2,22 2,10 1,98 2,08 2,10 2,32 2,47 2,52 2,33 2,11 

Česko .. .. .. 0,75 0,86 0,85 0,81 0,57 0,65 0,69 0,75 0,73 0,59 

Dánsko 0,94 1,39 1,11 0,66 0,76 0,83 0,92 0,91 1,10 1,08 1,05 0,97 0,66 

Finsko 1,45 1,43 1,81 0,64 0,53 0,53 0,53 0,65 0,80 0,76 0,90 0,61 0,66 

Francie 1,27 1,25 1,36 1,15 1,05 1,11 1,17 1,28 1,37 1,53 1,47 1,30 1,03 

Irsko 0,85 1,46 1,72 3,06 3,36 2,89 3,94 4,42 5,23 6,30 5,35 3,17 2,01 

Itálie 4,27 3,50 2,11 2,45 2,20 2,40 2,33 2,50 2,52 2,84 2,72 2,56 2,62 

Lucembursko 1,87 1,96 3,04 2,73 2,31 1,70 1,54 1,78 1,78 2,14 2,62 1,68 1,03 

Maďarsko .. .. .. 1,03 1,10 1,10 1,39 1,43 1,37 1,35 1,17 1,29 1,16 

Německo 0,75 0,54 0,68 0,68 0,66 0,64 0,63 0,61 0,61 0,74 0,79 0,62 0,55 

Nizozemsko 0,94 0,91 0,99 2,05 2,33 2,29 2,14 2,20 2,24 2,22 2,24 1,89 .. 

Polsko .. .. .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .. 

Portugalsko 2,53 1,19 1,31 2,06 1,89 1,95 1,71 1,66 1,81 1,85 2,09 1,71 .. 

Rakousko 0,60 0,59 0,74 0,63 0,57 0,52 0,54 0,56 0,61 0,71 0,69 0,61 0,61 

Řecko 7,54 2,98 3,21 4,41 3,51 2,91 3,05 2,82 2,85 3,01 3,17 3,16 .. 

Slovensko .. .. .. 0,40 0,38 0,45 0,48 0,44 0,12 0,03 0,01 0,00 0,00 

Slovinsko .. .. .. 0,33 0,34 0,36 0,31 0,32 0,36 0,38 0,44 0,35 0,22 

Španělsko 5,18 3,48 2,39 2,80 2,81 3,21 3,85 4,45 4,90 5,19 4,37 2,81 2,55 

Švédsko 0,37 0,44 1,73 0,50 0,56 0,60 0,59 0,66 0,66 0,75 0,70 0,71 0,62 

Velká Británie 0,65 0,78 0,87 2,36 1,99 1,99 1,85 2,12 2,21 2,70 2,89 1,84 1,48 

Zdroj: (OECD (2011a). 

 

Pro lepší srovnání Tabulka č. 2 ukazuje průměrné daňové výnosy a také tempo růstu 

výnosů za poslední desetiletí. 

 

Tabulka č. 2 Průměrný výnos DPN a tempo růstu za poslední desetiletí (2001-2010) 

v členských státech OECD a EU. 

 Průměr 2001-2010 Tempo 2001-2010 

Belgie 2,14 0,99 
Česko 0,73 0,97 
Dánsko 0,95 1,00 
Finsko 0,87 1,00 
Francie 1,26 0,99 
Irsko 3,37 0,95 
Itálie 2,69 1,01 
Lucembursko 2,01 0,90 
Maďarsko 1,24 1,01 
Německo 0,66 0,98 
Nizozemsko 1,87 0,99 
Polsko 0,00 0,00 
Portugalsko 1,81 0,98 
Rakousko 0,61 1,00 
Řecko 3,55 0,96 
Slovensko 0,23 0,57 
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Slovinsko 0,34 0,96 
Španělsko 3,69 0,99 
Švédsko 0,68 1,02 
Velká Británie 1,83 0,95 
CELKOVÝ PRŮMĚR 1,53  

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Z Tabulky č. 2 vyplývá, že výnosnost DPN nepřesahuje u žádného ze sledovaných 

států 4 %. Téměř u jedné poloviny států tato daň nedosahuje výnosnosti ani ve výši 1 %. 

Tempo růstu ukazuje vývoj výnosnosti DPN za poslední desetiletí, ze kterého vyplývá, že 

výnosnost DPN je u všech států dlouhodobě stabilní (neklesá, ani nevzrůstá). Výjimku tvoří 

pouze Slovensko, kde je zřetelný propad v roce 2005, kdy došlo ke zrušení DPN. Tempo růstu 

v případě Slovenska není relevantní údaj. Na základě zmíněných faktů můžeme tvrdit, že 

DPN je vzhledem ke své výnosnosti skutečně málo významnou daní ve všech sledovaných 

státech, ačkoli její podíl na daňových příjmech je stálý. 

 

 

3.4  Efektivita dan ě z převodu nemovitostí v ČR 
 

Správa daně přináší náklady jak na straně správce daně, tak i daňového subjektu. 

V zájmu zákonodárců by mělo být, aby náklady na obou stranách byly v poměru k odvedené 

dani co nejnižší, protože na straně daňových subjektů se jedná o neefektivní výdaje 

(nepřinášejí užitek) a na straně státu snižují prospěch z vybrané daně. Kubátová (2006), stejně 

jako jiní daňoví teoretici, rozlišuje dva druhy daňových nákladů: 

1)  Administrativní náklady  na správu daně, kterými jsou myšleny náklady na straně 

správce daně označované jako přímé náklady a náklady daňového subjektu 

označované jako nepřímé náklady (nebo také „vyvolané náklady zdanění“ ). 

2)  Nadměrné břemeno daně, neboli ztráta mrtvé váhy. Tím je myšlen distorzní účinek 

daně, který přináší ztrátu na straně státu i daňových subjektů v důsledku změny 

v chování daňového subjektu. Nejčastějším nadměrným břemenem je odchýlení 

daňových subjektů od nákupu zboží a služeb zatížených daní k nákupu zboží a služeb, 

které daní zatížené nejsou. 

 

Efektivita daně je poměr mezi výnosem daně a přímými náklady na její správu. 

Prakticky všechny studie, které se zabývají efektivností různých daní nebo celých daňových 
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systémů, používají pojem nákladovost daně, kterým je myšlen poměr administrativních 

nákladů (ať přímých nebo nepřímých) na výnosu daně. V případě přímých administrativních 

nákladů je nákladovost převrácenou hodnotou efektivnosti. 

Výhodou DPN oproti jiným daním je fakt, že nemá znatelné distorzní účinky a tudíž 

její uvalení nepřináší náklady mrtvé váhy. Jinými slovy, uvalení daně na převod nemovitosti 

nepřinese společnosti jinou ztrátu než v podobě odvedené daně. 

Efektivnost daně z převodu nemovitostí v České republice, výpočet nákladů na straně 

daňového subjektu a náklady na straně správce daně jsou náplní praktické části bakalářské 

práce. 

 

 

3.4.1  Přímé administrativní náklady 
Mezi přímé administrativní náklady řadí Kubátová (2006, str. 46) všechny náklady 

státní správy na organizaci daňového systému, na výběr a kontrolu daní, vymáhání daňových 

povinností a řešení sporů. Konkrétně se jedná zejména o: 

• platy daňových úředníků, 

• nájemné a správu nemovitostí, 

• investiční výdaje v oblasti informačních technologií, 

• činnosti spojené s legislativním procesem, zpracování studií, 

• činnost soudů, policejních sborů, právních zástupců (advokátů, státních zástupců), 

vězeňská služba, 

• vybavení úřadů, školení úředníků, tisk formulářů 

 

Pelc (2009, str. XIII) uvádí, že přímé administrativní náklady na správu DPN se 

odhadují ve výši 20 %. Tento údaj zdaleka nesouhlasí s následujícími studiemi. 

Podrobným výpočtem přímých administrativních nákladů se zabývá Pudil (2004), 

který zavedl způsob měření přímých administrativních nákladů jednotlivých daní 

aplikovatelný pro ČR pomocí metody přepočteného pracovníka, tedy rozdělením mzdových 

nákladů na zaměstnance finančních orgánů podle jejich vytíženosti různými agendami. Podle 

podílů, které tvoří pracovní vytíženost jednotlivými daněmi, pak přepočítal i ostatní 

(nemzdové) provozní náklady a investiční výdaje. Nakonec došel k následujícím hodnotám 

nákladovosti výběru daní: 
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Tabulka č. 3 Nákladovost správy daní v ČR v letech 2001–2003. 

 2001 (%) 2002 (%) 2003 (%) 

Daň z příjmů fyzických osob 1,33 1,15 1,18 

Daň z příjmů právnických osob 0,79 0,66 0,67 

Daň z přidané hodnoty 0,93 0,89 0,93 

Silniční daň 0,42 0,38 0,32 

Daň z nemovitostí 17,09 17,37 17,78 

Spotřební daně 6,74 6,47 6,74 

Daň dědická 169,87 203,06 165,83 

Daň darovací 43,37 36,47 36,62 

Daň z převodu nemovitostí 7,08 6,01 5,87 

Celkové administrativní náklady 1,43 1,29 1,30 

Zdroj: Pudil (2004). 

 

Z uvedeného srovnání vyplývá, že přímé administrativní náklady jsou nejnižší u tzv. 

„velkých daní“, tj. u daní z příjmů a u daně z přidané hodnoty. Stejně příznivé výsledky 

zaznamenává i silniční daň, avšak ostatní majetkové daně několikanásobně převyšují 

průměrné administrativní náklady. Daň darovací přináší přímé administrativní náklady 

dokonce ve výši 166–203 % inkasa na této dani a její výběr je v konečném důsledku ztrátový. 

DPN dopadla ze všech majetkových daní nejlépe, a sice přináší pouze 6–7 % přímých 

administrativních nákladů a tento poměr má klesající trend. 

Pro rok 2004 byl zpracován Výstupní materiál expertní skupiny Ministerstva financí 

ČR (2006a), který přináší následující hodnoty: 

 

Tabulka č. 4 Nákladovost správy majetkových daní v ČR v roce 2004. 

 2004 (%) 

Silniční daň 6,58 

Daň z nemovitostí 9,39 

Daň dědická 77,81 

Daň darovací 16,03 

Daň z převodu nemovitostí  2,85 

Celkové administrativní náklady 2,01 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR (2006a), „Celkové administrativní náklady“ čerpány 

z Výroční zprávy ČDS (2008). 
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Výstupní materiál expertní skupiny Ministerstva financí neuvádí, jakým způsobem 

byla získána nákladovost majetkových daní v roce 2004. Nákladovost silniční daně je tak ve 

srovnání s roky 2001–2003 sedmnáctkrát vyšší, naopak nákladovost ostatních majetkových 

daní je v průměru nižší o 66 %. 

Na analýzu provedenou v Pudil (2004) navazuje Andrlík (2010), který se zaměřuje na 

nákladovost následujících majetkových daní: 

 

Tabulka č. 5 Nákladovost správy vybraných majetkových daní v ČR v letech 2005–

2008. 

 2005 (%) 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 

Daň z nemovitostí 44,97 46,70 50,02 49,68 

Daň dědická 341,34 255,94 253,26 211,95 

Daň darovací 122,75 106,48 87,01 160,01 

Daň z převodu nemovitostí 17,15 18,29 15,06 15,61 

Celkové administrativní náklady 1,30 1,37 1,29 1,31  

Zdroj: Andrlík (2010), „Celkové administrativní náklady“ čerpány z Výroční zprávy 

ČDS (2008 a 2009). 

 

Nákladovost vybraných majetkových daní podle analýzy provedené v Andrlík (2010) 

je téměř dvojnásobně vyšší než v letech 2001–2003, ve kterých byla použita shodná metoda 

výpočtu, a více než čtyřnásobně vyšší než v roce 2004. Andrlík (2010) tyto rozdíly 

zdůvodňuje klesajícím výnosem těchto daní z důvodu legislativních změn. 

Nakonec stojí za pozornost mezinárodní srovnání nákladovosti daňových systémů, 

které každoročně provádí OECD mezi svými členskými a některými nečlenskými státy: 
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Tabulka č. 6 Srovnání nákladovosti daňových systémů ve státech OECD a některých 

dalších státech (kurzívou). Údaje v procentech. 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Průměr 

1. Švýcarsko .. .. 0,66 0,62 0,30 0,29 0,28 0,31 0,31 0,40 

2. Švédsko 0,55 0,56 0,57 0,59 0,39 0,39 0,41 0,39 0,40 0,47 

3. USA 0,46 0,52 0,57 0,56 0,52 0,47 0,45 0,49 0,61 0,52 

4. Norsko 0,56 0,59 0,59 0,56 0,72 0,71 0,67 0,54 0,50 0,60 

5. Indonésie .. .. .. .. .. .. .. 0,64 0,58 0,61 

6. Estonsko .. .. .. .. 1,03 0,88 0,86 0,38 0,40 0,71 

7. Dánsko .. 0,73 0,87 0,83 0,74 0,63 0,62 0,64 0,67 0,72 

8. Indie .. .. .. .. .. .. .. 0,69 0,75 0,72 

9. Rakousko 0,71 0,72 0,91 0,78 0,66 0,65 0,64 0,79 0,85 0,75 

10. Chile .. .. 0,89 0,88 0,69 0,63 0,60 0,66 0,90 0,75 

11. Rumunsko .. .. .. .. 0,63 0,72 0,91 0,81 0,72 0,76 

12. Island   1,12 1,06 1,02 .. .. .. 0,28 0,32 0,76 

13. Španělsko 0,81 0,78 0,83 0,82 0,74 0,68 0,65 0,82 0,97 0,79 

14. Německo .. .. .. .. 0,86 0,83 0,78 0,75 0,79 0,80 

15. Finsko 0,77 0,82 0,82 0,80 0,79 0,78 0,77 0,80 0,87 0,80 

16. Nový Zéland 0,90 0,87 0,83 0,81 0,76 0,71 0,75 0,76 0,88 0,81 

17. Jižní Korea 0,85 0,85 0,82 0,86 0,81 0,79 0,71 0,79 0,84 0,81 

18. Turecko 0,81 0,72 0,74 0,83 0,87 0,84 0,83 0,85 0,93 0,82 

19. Malta .. .. 0,85 0,83 1,14 1,09 0,97 0,43 0,48 0,83 

20. Irsko 0,90 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,79 0,95 1,08 0,89 

21. Singapur 0,87 0,90 0,99 1,01 1,02 0,93 0,83 0,77 0,80 0,90 

22. Rusko .. .. .. .. .. .. .. 0,92 1,05 0,99 

23. Slovinsko 1,14 1,13 1,17 1,05 0,93 0,98 0,83 0,81 0,90 0,99 

24. Austrálie 1,06 1,07 1,05 1,05 1,03 0,99 0,93 0,96 1,02 1,02 

25. Mexiko .. 1,44 1,41 1,29 1,18 1,06 0,95 0,43 0,58 1,04 

26. Velká Británie 1,06 1,11 1,04 0,97 1,10 1,12 1,10 1,12 1,14 1,08 

27. Jihoafrická rep. .. .. 1,21 1,25 1,19 1,21 1,02 1,05 1,11 1,15 

28. Saúdská Arábie .. .. .. .. .. .. .. 1,06 1,26 1,16 

29. Maďarsko 1,23 1,35   1,14 0,99 1,11 1,15 1,17 1,20 1,17 

30. Argentina 0,88 0,86 0,85 0,83 1,60 1,62 1,84 0,93 1,14 1,17 

31. Lotyšsko .. .. .. .. 1,24 1,19 1,31 1,07 1,18 1,20 

32. Itálie .. .. .. .. 1,36 1,24 1,16 1,08 1,20 1,21 

33. Litva .. .. .. .. 1,42 1,24 1,15 1,07 1,18 1,21 

34. Malajsie .. .. .. .. 1,20 1,14 1,29 1,04 1,41 1,22 

35. Francie 1,41 1,44 1,41 1,35 1,07 0,99 0,97 1,17 1,31 1,24 

36. Kanada 1,08 1,20 1,33 1,17 1,31 1,35 1,22 1,14 1,33 1,24 

37. Lucembursko .. .. .. 1,59 1,42 1,25 1,18 1,01 1,13 1,26 

38. Nizozemsko 1,74 1,76 1,39 1,30 1,35 1,15 1,11 0,99 1,11 1,32 

39. Česko .. 2,08 .. .. 1,29 1,38 1,25 1,18 1,46 1,44 

40. Belgie .. .. .. 1,89 1,42 1,35 1,40 1,27 1,40 1,46 

41. Portugalsko 1,61 1,68 1,51 1,49 1,59 1,43 1,41 1,17 1,44 1,48 

42. Japonsko 1,54 1,66 1,67 1,58 1,69 1,56 1,53 1,49 1,71 1,60 

43. Řecko .. .. 1,65 1,69 .. .. .. .. .. 1,67 

44. Polsko 1,50 1,78 1,95 2,62 1,93 1,75 1,42 1,59 1,72 1,81 

45. Slovensko 1,43 1,46 1,45 1,26 2,43 2,49 2,41 .. .. 1,85 

46. Bulharsko .. .. .. .. 6,49 3,19 1,29 1,28 1,37 2,72 

47. Kypr .. .. .. .. 5,70 5,10 5,80 5,00 7,37 5,79 

Zdroj: (OECD, 2011b). 
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Mezi jednotlivými studiemi administrativní nákladovosti panuje následující nesoulad 

údajů: V případě celkové administrativní nákladovosti daňového systému uvádí Pudil (2004) 

za rok 2003 hodnotu 1,30, zatímco ČDS (2008) za stejné období, za které začala tento údaj 

poprvé zveřejňovat, uvádí hodnotu 2,82. Bohužel ČDS (2008) neuvádí výchozí hodnoty tak, 

jako Pudil (2004), aby bylo možné dohledat příčinu rozdílů. OECD (2011) dochází 

k hodnotám srovnatelným s ČDS, kde s výjimkou roku 2008 tvoří rozdíly v počtu procent 

pouhé setiny (OECD od roku 2004 nezahrnuje do výpočtu nákladovost selektivních daní ze 

spotřeby).. 

 

 

3.4.2  Nepřímé administrativní náklady 
Nepřímé náklady, jak uvádí Kubátová (2006, str. 46), nese soukromý sektor. Dále 

uvádí, že se jedné o časové a peněžní náklady občanů na 

• seznámení se s daňovými předpisy, 

• vyplnění daňových přiznání, 

• služby daňových poradců a právníků a 

• náklady na vedení účetní evidence. 

 

Pudil (2004, str. 46–47) dále zmiňuje tzv. cash-flow náklady, které vyplývají ze 

situace, kdy je zdaňována hodnota (například dodaného zboží u DPH), aniž by daňový subjekt 

tuto hodnotu obdržel (tj. úhrada za zboží v případě DPH). Tento náklad souvisí i s DPN, jak 

přibližuje kapitola 3.2. Dále jsou zmiňovány určité psychické náklady, které ovšem na straně 

daňových subjektů nejsou měřitelné. 

Kubátová (2006) i Pudil (2004) uvádějí, že běžně dochází k určitému „přelévání“ mezi 

přímými a nepřímými administrativními náklady, tedy mezi náklady veřejného a soukromého 

sektoru. Zároveň se ale shodují, že není vhodné přenášet příliš nákladů z veřejného sektoru na 

soukromý, spíše by tomu mělo být naopak. S rostoucími nepřímými náklady roste nevole 

daňových subjektů poctivě stanovit daň a tendence krátit daň, jako kompenzaci za 

nepřiměřené administrativní náklady. Navíc správce daně využívá větších úspor z rozsahu, 

takže přenesení administrativních nákladů na veřejný sektor může de facto vést ke snížení 

celkových administrativních nákladů. 

Analýzou nepřímých administrativních nákladů českých daňových subjektů se zabývá 

výzkumná studie autorů Vítek, Pavel (2008). Studie se zabývá pouze podnikatelskými 
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subjekty a byla provedena formou dotazníkového šetření na stovce podniků lišících se 

obratem, počtem zaměstnanců, právní formou a předmětem činnosti. Zároveň se nezabývá 

DPN, ani daní dědickou, darovací, spotřebními daněmi, ekologickými daněmi a clem 

z důvodu nízké významnosti těchto daní – daňové subjekty se stávají jejich plátci spíše 

výjimečně. Výsledky této studie přináší Tabulka č. 7. 

 

Tabulka č. 7 Výše nepřímých administrativních nákladů podnikajících subjektů 

v České republice (rok 2007). 

 
Předpis daně 

(mld. Kč) 

Admin. náklady 

(mld. Kč) 

Admin. náklady 

daň 

Daň z příjmů právnických osob 135,0 7,5 5,5 % 

Daň z přidané hodnoty 234,3 10,6 4,5 % 

Daň z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti 
125,0 3,5 3,0 % 

Pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění 
151,9 5,3 3,5 % 

Pojistné na sociální zabezpečení 366,2 5,4 1,5 % 

Daň z příjmů fyzických osob 

z podnikání 
23,1 6,7 34,4 % 

Daň silniční 5,8 1,0 16,4 % 

Daň z nemovitostí 5,0 0,4 8,1 % 

Celkem 1046,3 40,7 3,9 % 

Zdroj: (Vítek, Pavel, 2008). 

 

Z Tabulky č. 7 vyplývá, že nejnákladnější vzhledem k odvedené daní, se jeví daň 

z příjmů fyzických osob z podnikání. Tento fakt je ve studii zdůvodněn tím, že daň z příjmů 

fyzických osob vyžaduje vedení daňové evidence (popřípadě podvojného účetnictví), kterou 

by většina daňových subjektů nevedla, kdyby tato daň neexistovala, čímž by ušetřili značnou 

část svých nákladů. Dalších nejhorších výsledků z hlediska nákladovosti dosáhly obě 

zkoumané majetkové daně – daň silniční a daň z nemovitostí. Stejně jako na straně správce 

daně lze konstatovat, že vysoká nákladovost majetkových daní je způsobena nízkým daňovým 

odvodem v poměru k administrativním nákladům. 
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Z globálního hlediska zaujímá Česká republika neuspokojivé 169. místo ze 183 států 

ve srovnání složitosti (tím lze soudit i nákladovosti) daňového systému z pohledu daňového 

subjektu, a to podle studie prováděné v PricewaterhouseCoopers International (2011, str. 

120). Z evropských států je na tom hůře už jen Bělorusko a Ukrajina. Studie Pricewaterhouse- 

Coopers International používá pro stanovení složitosti daňového systému počet hodin nutný 

ke splnění všech daňových povinností malé až střední firmy nacházející se v jurisdikci dané 

země. V České republice tento počet hodin činí 557, v nejnáročnější jurisdikci (Brazílii) 2 600 

hodin, v nejméně náročné jurisdikci (Maledivách) 0 hodin a v nejméně náročném státě EU 

(Lucembursku) 59 hodin. 

Výpočtem nepřímých administrativních nákladů na výběr DPN, způsobem výběru 

DPN ve státech EU a návrhem na zlepšení výběru v ČR se zabývá praktická část bakalářské 

práce. 
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4.  PRAKTICKÁ ČÁST 
 

 

První část praktické části se zaměřuje hlouběji na vývoj DPN na území dnešní České 

republiky, speciálně pak na současnou právní úpravu. Na základě poznatků získaných 

v teoretické části jsou vyčísleny nepřímé administrativní náklady DPN v současném daňovém 

systému. Následuje postoj parlamentních stran k DPN, důvody vedoucí k návrhu na zrušení 

DPN a proč tento návrh nebyl schválen. Další částí je analýza způsobů zdanění úplatných 

převodů nemovitostí ve státech EU, jejímž vyústěním je návrh na zlepšení zdanění úplatných 

převodů nemovitostí v České republice. 

 

 

4.1  Daň z převodu nemovitostí v ČR 
 

4.1.1  Historický vývoj 
 

Prvním uceleným zdrojem zdanění převodu nemovitostí (úplatného i neúplatného) na 

území českého státu je kolkový a taxovní patent č. 404/1840 Sb. z. s., který sjednotil do té 

doby nejednotnou úpravu soudních, správních a dalších poplatků, jak vyplývá podle (Starého, 

2009). Zdanění převodů nemovitostí bylo dlouhou dobu prováděno formou poplatku (tzv. 

immobiliární poplatek). Kolkový a taxovní patent byl několikrát nahrazen jinými předpisy, 

kdy poslední verzí byl zákon č. 74/1901 ř. z., který platil až do roku 1957. Stanovil základní 

sazbu poplatku na 3 % z hodnoty majetku zvýšené o 25 % (tedy ve výsledku 5 % efektivní 

sazbu). Takový poplatek už jeví rysy daně, nicméně označení poplatek vycházelo z pojetí 

účelu platby jako odměny za správní úkon a určení výnosu z poplatků, kterým byly správní 

úřady. Na výši daňové sazby měl vliv vztah mezi převodci (nejvyšší sazba činila 8 procent 

u osob cizích), způsob využití převáděné nemovitosti, skutečnost, jestli se jednalo o úplatný, 

či bezúplatný převod, jestli šlo o první, nebo několikátý převod dané nemovitosti a další 

skutečnosti. 

Úprava z roku 1901 byla změněna zákonem číslo 26/1957 Sb., o notářských poplat-

cích, který určil sazbu 1–5 % pro osoby v blízkém příbuzenském nebo osobním poměru, 

v ostatních případech činila sazba 6-13 %. Pro nemovitost v soukromém vlastnictví se k sazbě 
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poplatku přičetla další 2 %. Přesné stanovení, která sazba se použije pro konkrétní případ, 

stanovovalo nařízení ministra financí. Zajímavé je, že poplatek byli povinni hradit rukou 

společnou a nerozdílnou nabyvatel, převodce a nabyvatelův právní nástupce ve vlastnictví 

převedené věci, nebo její části. 

Zákon z roku 1957 byl nahrazen zákonem č. 24/1964 Sb., o notářských poplatcích. 

Rozpětí daňových sazeb zůstalo stejné a konkrétní sazbu určovala vyhláška ministerstva 

financí. Poplatníkem se stal nově převodce a nabyvatel za poplatek pouze ručil. Nabyvatel se 

stával poplatníkem pouze při nabytí nemovitosti výkonem rozhodnutí soudu nebo při 

vyvlastnění, čili platily podobné principy, jaké známé ze současné úpravy zákona o DPN. 

V duchu notářských poplatků se nesl i další zákon z roku 1984. Teprve zákon č. 

357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, platný ve znění 

pozdější předpisů do dnešní doby, zavedl principy daňového řízení. Zdaňuje se tak nově 

majetkový prospěch, nikoliv administrativní úkon, daň se vyměřuje na základě daňového 

přiznání a její výběr mají na starosti místní finanční orgány, odděluje se rozhodovací činnost 

notářů od listinné a osvědčovací činnosti, jak uvádí Pelc (2009, s. XI). 

Původní znění zákona tak, jak byl schválen 5. května 1992, rozlišovalo pro účely 

zdanění vztah mezi převodcem a nabyvatelem do třech skupin: 

I. Příbuzní v řadě přímé a manželé. 

II.  Sourozenci, příbuzní manžela v řadě přímé, osoby, které s převodcem, dárcem, nebo 

zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti a které 

pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na převodce, dárce 

nebo zůstavitele, manželé dětí (zeťové a snachy), manželé rodičů, synovci, neteře, 

strýcové a tety. 

III.  Ostatní fyzické a právnické osoby. 

 

Pro každou skupinu byla stanovena jiná, progresivní sazba daně: pro I. skupinu 1–5 %, 

pro II. skupinu 3–10 %, pro III. skupinu 4–20 %. Tyto sazby, s výjimkou III. skupiny2, platily 

pro všechny převodové daně, které zákon č. 357/1992 Sb. obsahoval, tj. kromě DPN i pro daň 

dědickou a daň darovací. V podstatě šlo o stejnou progresi, jakou obsahovaly předchozí 

zákony o notářských poplatcích a jejich související vyhlášky platné před vznikem zákona č. 

357/1992 Sb. Od progresivní sazby daně bylo upuštěno hned v druhém roce platnosti tohoto 

zákona (tj. od 1. 1. 1994), kdy vstoupila v platnost novela č. 322/1993 Sb., která pro DPN 

                                                 
2  Pro III. skupinu byly sazby pro daň dědickou a daň darovací stanoveny v rozsahu 7–10 %. 
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zavedla lineární sazbu daně ve výši 5 %. Podle Pelce (2009, s. 62) bylo důvodem k odstranění 

progresivní sazby daně uvedeným v důvodové zprávě „potřeba podpořit trh s nemovitostmi 

a přiblížit se sazbám obdobných daní uplatňovaných v zemích Evropského společenství“. 

Novela stanovila, že základem daně je cena sjednaná, pokud je vyšší než cena zjištěná. Další 

novely zákona především rozšiřovaly definici základu daně a osvobození od daně do dnešní 

podoby zákona. Sazba daně se snížila na současná 3 %, na základě novely č. 420/2003 Sb. 

s platností od 1. 1. 2004. 

 
 

4.1.2  Současná právní úprava 
Současná právní úprava zdanění úplatného převodu nemovitostí se řídí zákonem č. 

357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zákon byl od roku 1992, kdy byl zveřejněn ve Sbírce 

zákonů na základě usnesení České národní rady s účinností od 1. ledna 1993, celkem 38krát 

novelizován3. Novely se samozřejmě týkají všech částí tohoto zákona, nejen zdanění 

úplatných převodů nemovitostí. 

Zákon má tři části, přičemž první část se dělí na tři oddíly. Každý z oddílů definuje 

poplatníka, předmět a základ daně jednotlivých daní. Druhá část obsahuje společná 

ustanovení a konečně třetí část obsahuje přechodná a závěrečná ustanovení. 

Následující zpracování pojednává pouze o částech zákona souvisejících s DPN 

a zapracovává ostatní předpisy, na které se zákon odvolává, nebo kterými je třeba řídit se 

v praxi. 

 

4.1.2.1  Předmět daně 
Předmětem daně z převodu nemovitostí je úplatný převod nebo přechod vlastnictví 

k nemovitostem (§ 9 zákona). Nemovitost specifikuje § 118 zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, přičemž za nemovitost se považuje i její příslušenství 

podle (§ 121 občanského zákoníku). Převodem, resp. přechodem je myšlen zánik vlastnictví 

(případně spoluvlastnictví k podílu na věci) jedné osoby společně se vznikem vlastnictví 

(nebo spoluvlastnictví k podílu na věci) druhé osoby, jak vysvětluje  Pelc (2009, s. 40). 

Převod vyplývá z projevu společné vůle převodce i nabyvatele, přičemž nabyvatel 

poskytuje převodci protihodnotu. Ve většině případů se jedná o prodej, ale přichází v úvahu 

                                                 
3  Podle stavu k 1.1.2011. 
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i převod na základě postupní smlouvy, smlouvy směnné, či smlouvy o vypořádání podílového 

spoluvlastnictví podle občanského zákoníku. Přechod je změna vlastníka z rozhodnutí 

státního orgánu, například soudu, typicky z titulu výkonu soudního rozhodnutí. 

Pokud je protihodnotou v předchozím odstavci jiná převáděná nemovitost, považují se 

tyto dva převody za jeden převod a daň se odvede z hodnoty té nemovitosti, z jejíhož převodu 

je daň vyšší. 

 

4.1.2.2  Poplatník daně 
Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je, podle § 8 zákona, převodce (prodávající), 

pokud jde o převod vlastnictví k nemovitosti. V taxativně stanovených případech je 

poplatníkem nabyvatel. Jedná se o: 

• nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci podle zvláštního právního 

předpisu (tím je myšlen například zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 

exekuční činnosti a o změně dalších zákonů), 

• vyvlastnění, 

• vydržení, 

• v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku nebo ve veřejné dražbě anebo o nabytí 

nemovitosti na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva, 

• v souvislosti s postoupením pohledávky, při zrušení právnické osoby bez likvidace 

nebo při rozdělení likvidačního zůstatku při zrušení právnické osoby s likvidací. 

 

Dochází-li k výměně nemovitostí, je poplatníkem DPN převodce i nabyvatel. Oba jsou 

povinni platit daň společně a nerozdílně, což znamená, že jeden ručí za závazky druhého. 

Při převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti ze společného jmění manželů 

nebo naopak do společného jmění manželů, je každý z manželů samostatným poplatníkem 

a jejich podíly jsou stejné. Samostatným poplatníkem je každý jednotlivý spoluvlastník 

převáděné nemovitosti, nebo její převáděné části. 

 

4.1.2.3  Institut ručení 
Zákon v § 8 kromě poplatníka daně stanovuje také ručitele za splnění daňové 

povinnosti vůči správci daně. Jedná se o případy, kdy je poplatníkem převodce (prodávající), 

což je v praxi nejčastější případ. 
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Podle Lodka (2010) vychází úprava způsobu ručení v zákoně o DPN z ustanovení 

§ 546 a následujících občanského zákoníku, nicméně dále uvádí, že konkrétně v případě 

daňového řízení se vychází z § 171 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád4, který stanovuje: 

„Nedoplatek je povinen uhradit také ručitel, pokud mu zákon povinnost ručení ukládá 

a pokud mu správce daně ve výzvě sdělí stanovenou daň, za kterou ručí, a současně jej vyzve k 

úhradě nedoplatku ve stanovené lhůtě; kopie rozhodnutí o stanovení daně je přílohou této 

výzvy.“ 

Ručitel je chráněn před nečinností poplatníka dalším ustanovením § 171 daňového 

řádu, který říká, že výzvu ručiteli lze vydat až po bezúspěšném vymáhání na poplatníkovi 

daně (nevztahuje se na případ, kdy by vymáhání bylo prokazatelně bezvýsledné, nebo pokud 

vůči poplatníkovi bylo zahájeno insolvenční řízení). Dále platí, že se ručitel může proti 

rozhodnutí správce daně odvolat, což má v tomto případě odkladný účinek. Na základě 

odvolání může ručitel snížit nedoplatek, který má být ručitelem uhrazen. Ručitel má 

doručením výzvy podle daňového řádu stejné procesní postavení, jako daňový subjekt, může 

například nahlížet do spisu vedeného správcem daně, požádat o prominutí nebo posečkání 

daně. 

Institut ručení podle (Lodka, 2006, s. 3) není v daňovém řízení nikterak ojedinělý. 

Podobný závazkový vztah existuje například v zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 

ve znění pozdějších předpisů, nebo v případě celního řízení je to ručení za celní dluh 

podle zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Institut ručení má 

subsidiární funkci při inkasu daňové pohledávky. Ručitel není povinen plnit před doručením 

výzvy správcem daně a stejně tak není povinen plnit po uplynutí splatnosti pohledávky vůči 

daňovému subjektu. 

 

4.1.2.4  Základ daně 
ZDPN stanovuje základ daně v § 10, a to různě pro jednotlivé situace, ve kterých 

dochází k úplatnému převodu nemovitostí (označení odrážek kopíruje stejnou strukturu 

použitou v zákoně): 

a) Převádí-li se nemovitost, kde je cena nemovitosti sjednaná dohodou smluvních stran, 

je základem daně cena sjednaná, pokud cena zjištěná podle zvláštního právního 

                                                 
4  Podle judikátu MS v Praze, 27. 10. 2004, sp. zn. 10 Ca 157/2003 ani nelze postupovat v daňově právních 

vztazích analogicky podle norem soukromého práva (PELC, 2009, s. 37-38). 



– 25 – 

předpisu (kapitola 4.1.2.7; dále jen cena zjištěná), není vyšší. V opačném případě je 

základem daně cena zjištěná. 

b) Vydržení: V případě vydržení je základem daně cena zjištěná platná v den sepsání 

osvědčení o vydržení ve formě notářského zápisu nebo právní moci rozhodnutí soudu 

o vydržení. 

c) Převod na základě smlouvy o finančním pronájmu s následnou  koupí  najaté věci 

nebo na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva anebo v souvislosti s 

postoupením pohledávky: Základem daně je cena zjištěná 

d) Převod v případě vydražení nemovitosti při výkonu rozhodnutí, při exekuci nebo ve 

veřejné dražbě: Základem daně je cena dosažená vydražením. 

e) Převod nemovitosti z vlastnictví nebo do vlastnictví územního samosprávného celku: 

Základem daně je cena sjednaná. 

f) Převod v důsledku zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem: 

Základem daně je náhrada určená soudem nebo podíl na výtěžku z prodeje 

nemovitosti určený soudem. 

g) Převod v případě zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou: 

Základem daně je rozdíl cen zjištěných či sjednaných před zrušením a vypořádáním 

podílového vlastnictví a po zrušení a vypořádání podílového vlastnictví. 

h) Převod v případě vkladu nemovitosti do základního kapitálu společnosti s ručením 

omezeným nebo do akciové společnosti: Základem daně je hodnota určená posudkem 

znalce podle obchodního zákoníku (v tomto případě se nejedná o ocenění podle 

zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, kterým se řídí body a), b), c) a g)). 

i) Převod v důsledku vyvlastnění: Základem daně je výše náhrady za vyvlastnění 

stanovená v rozhodnutí úřadu, který provádí vyvlastnění. 

j) Převod mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení při zpeněžení majetkové podstaty 

v konkursu nebo při oddlužení: Základem daně je cena dosažená prodejem 

nemovitosti. 

k) Převod v případě zvyšování základního kapitálu obchodní společnosti nebude-li 

hodnota nemovitosti určena posudkem znalce: Základem daně je hodnota nemovitosti 

určená obecně uznávaným nezávislým odborníkem nebo reálná hodnota5 vykázaná 

v účetní závěrce za předcházející účetní období před valnou hromadou rozhodující o 

                                                 
5  Reálnou hodnotou je myšlena cena běžná na trhu podle § 27 (resp. 25) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů. 



– 26 – 

vkladu, pokud byla ověřena auditorem bez výhrad, rozhodne-li tak statutární orgán 

podle obchodního zákoníku. 

 

Pokud hodnotu převáděné nemovitosti nelze určit podle předchozích bodů, použije se 

cena zjištěná. 

 

Při výpočtu daňové povinnost se základ daně zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru 

(§ 17 ZDPN). 

 

4.1.2.5  Nominální sazba daně, osvobození od daně 
Současná právní úprava stanovuje sazbu daně z převodu nemovitostí na 3 % ze 

základu daně. Daň je splatná ve stejné lhůtě, která platí pro podání přiznání. Od daně 

z převodu nemovitostí existují četná osvobození (§ 20). Osvobozené od daně z převodu 

nemovitostí jsou převody a přechody vlastnictví 

• k nemovitostem při likvidaci státních podniků, akciových společností a společností 

s ručením omezeným s plnou účastí státu 

• k nemovitostem akciových společností s plnou majetkovou účastí státu uskutečněné na 

základě rozhodnutí valné hromady a schválené vládou České republiky. 

• k nemovitostem akciových společností s plnou majetkovou účastí státu, nebo 

Pozemkového fondu České republiky, pokud se jedná o převod v rámci privatizace  

• k nemovitostem souvisejících s rozdělováním nebo slučováním obcí, resp. se změnou 

jejich území. 

• k nemovitostem obcí do vlastnictví dobrovolných svazků obcí i opačně, pokud tyto 

obce byly, nebo jsou sdruženy ve svazku a byly předchozími vlastníky. 

• k nemovitostem mezi zřizovateli veřejných výzkumných institucí a veřejnými 

výzkumnými institucemi nebo mezi zřizovateli veřejných neziskových ústavních 

zdravotnických zařízení a veřejnými neziskovými ústavními zdravotnickými 

zařízeními. 

• k nemovitostem při provádění reorganizace v rámci insolvenčního řízení, jde-li 

o vydání dlužníkových aktiv věřitelům, nebo na nově založenou právnickou osobu, ve 

které mají věřitelé majetkovou účast. 

• k nemovitostem z vlastnictví nebo do vlastnictví České republiky nebo jiného 

evropského státu. Netýká se nemovitostí, se kterými před převodem nebo přechodem 
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vlastnictví hospodařil podnikatelský subjekt, nebo pokud je měl podnikatelský subjekt 

ve správě. 

• k nemovitostem, pokud se jedná o zemědělské a lesní pozemky z vlastnictví státu na 

jiné osoby podle zvláštního právního předpisu (např. 95/1999 Sb., o podmínkách 

převodu zemědělských a lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů). 

• k nemovitostem akciových společností s plnou majetkovou účastí státu v rámci 

schváleného privatizačního projektu nebo rozhodnutí o privatizaci před převodem 

majetkové účasti na Pozemkový fond České republiky. 

• k nemovitostem které přechází na právnické osoby v České republice v důsledku 

zániku České a Slovenské Federativní Republiky. 

• k nemovitostem prováděným na základě specifických rozhodnutí pozemkových úřadů 

o pozemkových úpravách. 

• k nemovitostem vkládaným do základního kapitálu obchodní společnosti nebo 

družstva se sídlem v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu. Podmínkou je 

trvání účasti společníka nebo člena v družstvu po dobu pěti let od vložení nemovitosti 

do základního kapitálu. V případě zániku účasti společníka za trvání konkurzu nebo 

v důsledku úmrtí společníka, po kterém není nemovitost vydána zpět, zůstává 

osvobození zachováno i v průběhu pětileté lhůty. 

• k nemovitostem v důsledku sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměně právnických 

osob. 

• k bytům a k nebytovým prostorům převáděných z vlastnictví bytových družstev do 

vlastnictví jejich členů, fyzických osob, podle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. 

• k rodinným domkům, garážím a bytům z majetku družstev do vlastnictví členů těchto 

družstev, fyzických osob, jejichž nájemní vztah k rodinnému domku, garáži nebo bytu 

vznikl po splacení členského podílu nebo dalšího členského vkladu jimi samotnými 

nebo jejich právními předchůdci. Podobné ustanovení platí pro převod garáží a bytů na 

nájemníky, fyzické osoby, které jsou členy nebo společníky společnosti s ručením 

omezeným založené za účelem vlastnění budovy, pokud se tito společníci nebo 

členové nebo jejich právní předchůdci podíleli svými peněžními prostředky a jinými 

penězi ocenitelnými hodnotami na pořízení budovy. 

• k nemovitostem v majetku bytového družstva v souvislosti s vyčleněním části 

bytového družstva. 
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• k nemovitostem z vlastnictví České republiky, které před převodem byly ve správě 

Pozemkového fondu České republiky. 

• k nemovitostem pokud se jedná o první úplatný převod nebo přechod vlastnictví za 

splnění následujících kritérií6 (musí platit podmínka a. nebo b., podmínka c. musí 

platit vždy): 

a. Převádí se nová stavba, na kterou bylo vydáno pravomocné kolaudační 

rozhodnutí, nebo jde o dokončenou novou stavbou nebo rozestavěnou novou 

stavbou a stavba nebyla dosud užívána, s výjimkou zkušebního provozu. 

b. Převádí se byt v nové stavbě, případně byt, který vznikl nástavbou, přístavbou 

nebo stavební úpravou ve formě vestavby a byt nebyl dosud užíván, pokud 

takový převod splňuje zákon č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

c. Převodcem je fyzická nebo právnická osoba, která převádí nemovitost 

v souvislosti s její podnikatelskou činností, kterou je výstavba nebo prodej 

staveb a bytů, anebo je převodcem obec. 

• k nemovitostem, které právnická osoba získala bezúplatně rozhodnutím likvidátora na 

základě zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů. 

• k nemovitostem vydávaným podle zvláštních předpisů, čímž jsou myšleny zejména 

majetková vyrovnání křivd způsobených před rokem 1990. 

 

ZDPN v ustanovení § 25 uvádí možnost prominutí daně z převodu nemovitostí z moci 

úřední na základě žádosti podané daňovým subjektem nebo ručitelem v případě odstoupení od 

smlouvy, nebo zrušení rozhodnutí o vyvlastnění, pokud k takové události dojde ve lhůtě tří let 

(tzv. odstranění tvrdosti zákona). Prominutí daně  je možné také v případě, kdy dojde ke 

zpětnému nabytí nemovitosti původním vlastníkem, který převedl vlastnictví k nemovitosti 

k zajištění splnění závazku na věřitele na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva nebo 

v souvislosti s postoupením pohledávky. V obou případech je nutné žádat o prominutí daně 

Finanční ředitelství. 

Podle Zprávy o výsledcích hospodaření státního rozpočtu Ministerstva financí (2011) 

bylo v průběhu roku 2010 prominuto na majetkových daních celkem 67,0 milionů Kč. Zpráva 

dále uvádí: „Prominutí daně bylo poskytováno především v případech zániků či neplatností 

kupních smluv, u nichž zákonná úprava majetkových daní poskytuje při splnění stanovených 

podmínek nárok na daňovou úlevu.“ 

                                                 
6  Osvobození se však nevztahuje na pozemek s bytem převáděný, jak uvádí Pelc (2009, s. 85) podle rozsudku 

MS v Praze ze dne 29. 11. 2004, sp. zn. 5 Ca 168/2003-32. 
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 4.1.2.6  Daňové přiznání a místní příslušnost 
Poplatník daně z převodu nemovitostí je povinen podat přiznání na tiskopise vydaném 

Generálním finančním ředitelstvím7 místně příslušnému správci daně do konce třetího měsíce 

následujícího po měsíci, v němž 

• byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí8 (Obrázek č. 2 ukazuje vzor záznamu 

katastrálního úřadu na kupní smlouvě, podle kterého se určí okamžik vkladu práva 

podle řádku „Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne“), 

• nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není 

evidována v katastru nemovitostí, 

• nabyla účinnosti smlouva o postoupení pohledávky, 

• bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě 

nebo nabylo právní moci rozhodnutí o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání při 

výkonu rozhodnutí nebo exekuci, nebo 

• v ostatních případech, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, které zakládá vlastnické 

vztahy k nemovitosti (například rozhodnutí soudu o vydržení nemovitosti) nebo byla 

daňovému subjektu doručena jiná listina potvrzující nebo osvědčující jeho vlastnické 

vztahy k nemovitosti. 

 

Obrázek č. 2 Vzor záznamu katastrálního úřadu na kupní smlouvě. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Součástí daňového přiznání je: 

1. ověřená kopie nebo ověřený opis smlouvy nebo jiné listiny vztahující se k převodu 

nebo přechodu vlastnictví k dané nemovitosti, 

                                                 
7  Pro rok 2011 platí vzor č. 13 (25 5410 MFin 5410), případně vzor č. 10 (25 5461 MFin 5461) pro přiznání 

k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, pokud jde o úplatný převod nebo přechod 
vlastnictví k nemovitosti osvobozený od daně z převodu nemovitostí. 

8  Podle ČÚZK (2011, s. 2) činila v roce 2010 průměrná doba mezi podáním návrhu a provedením zápisu 
v katastru nemovitostí 2 týdny. 
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2. znalecký posudek o ceně zjištěné podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

a o změně některých zákonů, ve znění zákona číslo 121/2000 Sb., pokud se jedná 

o úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitosti, nebo 

3. posudek znalce, kterým se určuje hodnota předmětu vkladu do základního kapitálu 

obchodní společnosti podle § 59 obchodního zákoníku, nebo znalecký posudek 

uvedený v předchozím bodě, pokud se jedná o vklad nemovitosti do základního 

kapitálu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, případně pokud 

cenu nelze jinak zjistit, nebo 

4. listina osvědčující hodnotu nemovitosti, jedná-li se o zvýšení základního kapitálu 

obchodní společnosti podle § 59a obchodního zákoníku, kdy je hodnota nemovitosti 

určena obecně uznávaným nezávislým odborníkem nebo reálnou cenou vykázanou 

v účetní závěrce. 

 

Z výše uvedených tvrzení vyplývá, že povinnou součástí daňového přiznání jsou 

nejméně dva doklady. Existují však následující situace, kdy není vyžadován znalecký 

posudek: 

1. pokud dojde k převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti, který je zcela 

osvobozen od daně z převodu nemovitostí (platí i pro převod nebo přechod 

z vlastnictví České republiky), 

2. nastane-li převod nebo přechod vlastnictví k pozemku bez stavby a bez trvalého 

porostu (správce daně v tomto případě může vyzvat daňový subjekt k předložení 

znaleckého posudku, pokud má pochybnosti o výši sjednané ceny), 

3. v případě úplatného převodu vlastnictví k nemovitosti z územního samosprávného 

celku nebo opačně na územní samosprávný celek, 

4. při vydražení nemovitosti, 

5. pokud přechází vlastnictví k nemovitosti při zrušení a vypořádání podílového 

spoluvlastnictví soudem, 

6. v případě vyvlastnění nemovitosti, 

7. je-li prodána nemovitost v rámci insolvenčního řízení. 

 

Místní příslušnost je určena podle § 13 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, který 

stanovuje, že pokud je předmětem daně nemovitost, je místně příslušným správcem daně ten, 

v jehož obvodu se daná nemovitost nachází. 
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V praxi se daňové přiznání včetně příloh podá správci daně (finančnímu úřadu), pod 

který spadá obec, ve kterém se nemovitost nachází, a tomuto úřadu se odvede daň ve stejné 

lhůtě, jaká platí pro podání přiznání. Místní příslušnost si lze ověřit na stránkách Ministerstva 

financí České republiky v sekci Daně a cla / Daně / Databáze a registry / Adresář územních 

finančních orgánů. Územní „spádovost“ nemovitosti vychází z výpisu z rejstříku nemovitostí. 

V praxi také může nastat situace, kdy se převáděné pozemky (soubor nemovitostí) 

nachází na více katastrálních územích, ke kterým je místně příslušných více správců daně. 

V takovém případě se podává přiznání včetně předepsaných příloh každému správci daně 

zvlášť a pouze za nemovitosti, ke kterým je správce daně místně příslušný. 

Pokud je přiznání podáno správci daně, kterému nenáleží místní příslušnost, předá jej 

tento správce daně příslušnému správci daně (§ 75 daňového řádu). 

 

4.1.2.7  Znalecký posudek 
Povinnou přílohou daňového přiznání u převodů splňujících písmena a), b), c) a g) 

odstavce 1, nebo odstavec 2 § 10 ZDPN, dále s výjimkou některých dalších převodů (zejména 

osvobozených od daně), je znalecký posudek. 

Znalecký posudek vypracovává soudní znalec v oboru „Ceny a odhady“ jmenovaný 

podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících ve znění pozdějších předpisů. Při své 

činnosti se řídí zákonem č.  151/1997  Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů 

a dalšími souvisejícími předpisy. 

Vyžadování znaleckého posudku značně prodražuje a prodlužuje průběh daňového 

řízení ve věci DPN. Cena znaleckého posudku se odvíjí od náročnosti a kvality zpracování, 

přičemž kvalitní posudek, který se více blíží reálné ceně, je nákladnější. Naproti tomu levný 

posudek nemusí odrážet skutečnost věrohodně a tím může znevýhodnit poplatníka daně, který 

pak na dani zaplatí více. 

Pro ukázku značné nesrovnalosti mezi posudky vypracovanými různými odhadci na 

cenu jedné a téže nemovitosti uvádím srovnání v Tabulce č. 8. Předmětnou nemovitostí je 

zdravotnické zařízení nacházející se v severních Čechách, na kterou byly v průběhu pěti let 

vypracovány 4 znalecké posudky: 
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Tabulka č. 8 Srovnání znaleckých posudků k jedné nemovitosti. 

 Rok zpracování posudku Stanovená cena Cena za vypracování posudku 

1 2006 1 675 569 Kč   4 998 Kč 

2 2008 3 000 000 Kč   1 500 Kč 

3 2009 2 546 780 Kč 11 500 Kč 

4 2011 2 506 290 Kč 16 770 Kč 

Zdroj: Interní materiály Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

 

Na obhajobu nepřesností může sloužit argument, že jednotlivé posudky byly 

zpracovány v různých letech, což mohlo způsobit různé ocenění v závislosti na situaci na trhu 

nemovitostí. Nicméně i tak je rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší stanovenou cenou 44 %. 

Z tabulky také vyplývá, že nejnákladnější posudky (číslo 3 a 4) se stanovenou cenou příliš 

neliší (rozdíl pouhých 1,5 %). 

Pro srovnání jsou zajímavé i Tabulky č. 4 a 5, ze kterých podle ČSÚ vyplývá, že se 

průměrná kupní a odhadní cena bytů v letech 2007–2009 lišila o 19 % u rodinných domů 

o 17 %. ČSÚ uvádí, že údaje poskytuje přímo Ministerstvo financí podle dat získaných 

z přiznání k dani z převodu nemovitostí. 

 

Tabulka č. 9 Průměrná kupní a odhadní cena bytů v letech 2007–2009. 

Průměrná kupní cena 
 Počet 

převodů 
Kupní 
cena 

Odhadní 
cena 

Prům. vel.  
bytu v m 2 typové netypové rok 

2007 
rok 

2008 
rok 

2009 

Průměr ČR 70 735 20 841 16 835 61 18 717 27 468 18 693 22 243 21 590 

Zdroj: ČSÚ (2010a). 

 

Tabulka č. 10 Průměrná kupní a odhadní cena rodinných domů v letech 2007–2009. 

Kupní cena po kvantilech 
 Počet 

převodů 
Kupní 
cena 

Odhadní 
cena 

Prům. vel. 
RD v m 3 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % 

2007 17 872 2 089 1 712 699 641 1 013 1 669 2 650 4 063 

2008 16 485 2 398 1 934 702 692 1 124 1 900 3 098 4 755 

2009 14 345 2 506 2 166 686 751 1 225 2 034 3 226 4 860 

Průměr ČR 16 234 2 331 1 937 696 695 1 121 1 868 2 991 4 559 

Zdroj: ČSÚ (2010b), ČSÚ (2010c), ČSÚ (2010d). 

 



– 33 – 

4.1.3. Dopad úplatného p řevodu nemovitostí na ostatní dan ě a poplatky 
Úplatný převod nemovitostí nemá dopad pouze na daň z převodu nemovitostí ve 

smyslu zákona č. 357/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Přijetí protiplnění (v peněžní nebo nepeněžní formě dosažený i směnou) podléhá dani 

z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších 

předpisů. Zákon o daních z příjmů nicméně stanoví v § 4 odst. 1 podmínky, za kterých je 

prodej nemovitosti patřící fyzické osobě osvobozen: 

• Jedná-li se o nemovitost, ve které měl prodávající trvalé bydliště po dobu alespoň dvou 

let bezprostředně před prodejem. 

• Jedná-li se o nemovitost, ve které měl prodávající trvalé bydliště po dobu kratší dvou 

let, pokud prostředky získané prodejem použije na uspokojení bytové potřeby. 

• V případě, kdy nemovitost nesloužila pro účely trvalého bydliště (např. rekreační 

objekty, samostatně stojící garáž), prodlužuje se podmínka vlastnění na dobu 5 let 

bezprostředně před prodejem. 

 

V případech, kdy podmínky pro osvobození nejsou splněny, není možné odečíst si od 

prodejní ceny náklady na pořízení, ani dodatečné stavební úpravy a ostatní náklady, jak bývá 

zvykem u některých jiných zemí. V případě koupě a následného prodeje nemovitosti 

způsobeného různými důvody je nutné zdanit celý příjem. 

U právnických osob, případně u fyzických osob, pokud se jedná o nemovitost 

zařazenou do obchodního majetku, je základem daně z příjmů rozdíl daňové zůstatkové ceny 

prodávaného majetku a prodejní ceny (§ 24 odst. 2 písm. b) zákona o daních z příjmů). 

Pro plátce daně z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty ve znění pozdějších předpisů, může mít prodej nemovitosti dopad i na povinnost 

přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty. 

 

 

4.1.4  Přímé administrativní náklady DPN 
 

Výpočet přímých administrativních nákladů je založen na modelu průměrného občana, 

který převádí za úplatek svou nemovitost – byt nebo rodinný dům. Model nepočítá 

s převodem pozemků, protože takový převod zpravidla nevyžaduje doložení znaleckého 

posudku na cenu nemovitosti, a proto jsou administrativní náklady daňového subjektu velmi 

malé (nevýznamné). Model nepočítá ani s převody jiných nemovitostí než určených 
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k bydlení, protože se u nich značně liší náklady na pořízení znaleckého posudku. Navíc by se 

nejčastěji jednalo o nemovitosti určené k podnikání a administrativní náklady DPN by 

v takovém případě, stejně jako DPN samotná, snižovaly základ daně z příjmů, čili by tvořily 

tzv. daňový štít. Výše administrativních nákladů DPN nemá u podnikajících osob konečný 

dopad na peněžní výdaje daňového subjektu – ve výsledku jsou nižší o daňový štít. Ani 

zdroje, jako Ministerstvo financí a ČSÚ neuvádí dostatek informací o převodech jiných 

nemovitostí, než jsou byty a rodinné domy. 

Předpokládané náklady daňových subjektů na splnění daňových povinností spojených 

s DPN jsou následující: 

a) Ověřená kopie kupní smlouvy 

b) Pořízení znaleckého posudku 

c) Vyplnění daňového přiznání 

 

 
Ověřená kopie kupní smlouvy 

Kupní smlouva potvrzená katastrálním úřadem tvoří jednu z příloh daňového přiznání. 

Předpokládáme, že daňový subjekt si ponechá originál a správci daně předloží ověřenou 

kopii. Rozsah kupní smlouvy činí 4 strany. Poplatek za ověření činí 30 Kč za stránku (platí 

pro notáře i příslušný odbor městských úřadů). Celkem tedy 120 Kč. 

 

Pořízení znaleckého posudku 

Abychom mohli posoudit administrativní náklady průměrného občana na získání 

znaleckého posudku, je nutné zjistit, jaká je průměrná cena znaleckého posudku. Zkoumáním 

nabídek znalců zveřejněných na internetových stránkách bylo zjištěno, že ceny se značně liší 

podle velikosti převáděné nemovitosti, zejména pak většina znalců rozlišuje, jestli se jedná 

o byt, nebo dům, jak ukazuje Tabulka č. 11. 
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Tabulka č. 11 Cenové nabídky firem za zpracování znaleckého posudku na cenu domů 

a bytů (2011). 

Firma Cena posudku – 
Byt (K č) 

Cena posudku – 
Dům (Kč) Zdroj 

XP invest, s.r.o. 
Praha 2 

2000 – 3900 3 800 – 5 900 

http://www.odhadonline.cz/od
had-bytu-volba-odhadu/ 

http://www.odhadonline.cz/od
had-rodinneho-domu-volba-

odhadu/ 

Patrik Nacher 
a Miroslav Zeman 3 500 – 5 500 3 500 – 5 500 

http://www.mojepoplatky.cz/z
ivotni-situace/potrebuji-

znalecky-posudek-9.html 

Ing. Libor Zima 
Jevany 

2 800 – 4 000 5 500 – 7 000 
http://www.znalec-
zima.cz/odhady-

nemovitosti/cenik/ 

PRŮMĚRNÁ CENA (Kč) 3 617 5 200  

Zdroj: Vlastní zpracování uvedených zdrojů. 

 

Z důvodu nesouladu v cenách zpracování znaleckých posudků na byty a domy, je 

nutné zjistit, jak často se která nemovitost převádí, aby se opět počítalo s náklady průměrného 

občana. 

Podle Tabulky č. 9 se v ČR za roky 2007–2009 převedlo průměrně 70 735 bytů ročně, 

přičemž průměrná cena jednoho čtverečního metru v roce 2009 činila 21 590 Kč. Velikost 

průměrného převáděného bytu činila 61 m2 (ČSÚ nenabízí údaje o počtu a velikostech 

převáděných bytů za jednotlivé roky tak, jako u rodinných domů). Lze tedy tvrdit, že cena 

jednoho převáděného bytu v roce 2009 činila: 

 

61 [m2] × 21 590 [Kč/m2] = 1 316 990 [Kč] 

 

Abstrahuje se od faktu, že takto stanovený průměr nemusí odpovídat skutečnému 

aritmetickému průměru cen všech převáděných nemovitostí, pouze se tomuto aritmetickému 

průměru bude přibližovat. ČSÚ ovšem mezi veřejně přístupnými informacemi nenabízí 

průměrnou cenu převáděných bytů. 

Rodinných domů se v letech 2007–2009 převedlo 16 234, přičemž průměrná cena 

jednoho krychlového metru v roce 2009 činila 2 506 Kč. Velikost průměrného převáděného 

rodinného domu činila 686 m3. Lze tvrdit, že cena jednoho převáděného rodinného domu 

v roce 2009 činila (za stejného předpokladu jako v případě průměrné ceny bytu): 

 

686 [m3] × 2 506 [Kč/m3] = 1 719 116 [Kč] 
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Náklady daňového subjektu na získání znaleckého posudku se stanoví jako vážený 

průměr cen znaleckých posudků z Tabulky č. 11, kde vahami je počet převáděných bytů 

a počet převáděných rodinných domů: 

 

  70 735 · 3 617 + 16 234 · 5 200 
─────────────────── = 3 912 Kč (zaokrouhleno) 
              70 735 + 16 234 

 

Průměrný daňový poplatník zaplatí za zpracování znaleckého posudku 3 912 Kč. 

 

Vyplnění daňového přiznání 

Nákladem daňového subjektu na vyplnění daňového přiznání je především čas 

strávený jeho vyplňováním. S tím ovšem souvisí i čas na nastudování zákonů a jiných 

předpisů, které s vyplněním daňového přiznání souvisí. Cena volného času daňového subjektu 

je velmi subjektivní a tedy těžko měřitelná. Kvůli různé složitosti jednotlivých případů nelze 

ani odhadnout, kolik času bude daňový subjekt potřebovat k nastudování požadovaných 

předpisů, aby byl schopen daňové přiznání vyplnit sám. Spíše lze předpokládat, že tuto práci 

svěří některé ze specializovaných firem, které ji provedou za něj. Firmy díky své specializaci 

realizují úspory z rozsahu a využití jejich služeb (i se zahrnutím zisku) představuje dokonce 

nižší náklady, než by byly náklady daňového subjektu, pokud by se do vyplňování daňového 

přiznání pouštěl sám. Cenové nabídky firem za zpracování přiznání k dani z převodu 

nemovitostí předkládá Tabulka č. 12, kde průměrná cena za zpracování daňového přiznání 

k dani z převodu nemovitostí činí 960 Kč. 
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Tabulka č. 12 Cenové nabídky firem za zpracování přiznání k dani z převodu 

nemovitostí (2011). 

Firma Cena (K č) Zdroj 

MF SERVIS – Marcela Formánková, 
Praha 

2 000 http://www.mf-servis.eu/danovy-servis/ 

Moravský účetní servis s.r.o., 
Ostrava 

500 – 1000 http://www.muso.cz/cenik/ostatni-sluzby/ 

Ciress s.r.o., 
Praha 

1 200 http://ciress.eu/cenik-ucetni-servis/ 

CMC service, s.r.o., 
Zlín 1 000 http://www.cmcservice.cz/cenik.htm 

ACCONTIS – účetní servis s.r.o., 
Plzeň 

550 http://accontis.cz/index.php?page=ceny 

Ing. Daniela Bednářová, 
Brno 

900 
http://www.ucetniservis.cz/cenik-ucetnictvi-

danove-sluzby 
VHL UNIVERSAL, s.r.o., 

Praha 
500 http://www.vhluniversal.cz/cenik.php 

Ing. Marie Línková – Globaldata, 
Praha 

1000 
http://www.globaldata.cz/sluzby.html#danov

e_priznani 
BENE CB spol. s r.o., 
České Budějovice 

500 http://www.benecb.cz/cz/cenik 

ESKONT, účetní společnost s.r.o., 
Praha 1 200 http://www.eskont.cz/cenik.html 

PRŮMĚRNÁ CENA (Kč) 960  

Zdroj: Vlastní zpracování uvedených zdrojů. 

 

Celkové administrativní náklady daňového subjektu ve vztahu k DPN činí: 

 

120 + 3 912 + 960 = 4 992 Kč 

 

K těmto administrativním nákladům je potřeba stanovit průměrnou výši DPN, kterou 

daňový subjekt odvede za byt nebo rodinný dům. Tento údaj Ministerstvo financí, ani ČSÚ 

nezveřejňuje, nezbývá, než jej odhadnout na základě předchozích výpočtů průměrné ceny 

převáděného bytu, která činí 1 316 990 Kč, a průměrné ceny převáděného rodinného domu, 

která činí 1 719 116 Kč, vynásobené sazbou DPN, která činí 3 %. Vahami pro výpočet slouží 

opět počet převedených bytů a rodinných domů v letech 2007–2009: 

 

70 735 · 1 316 990 + 16 234 · 1 719 116 
───────────────────────    · 0,03 = 41 763 Kč 
                     70 735 + 16 234 

 
Při výpočtu byl základ daně zaokrouhlen podle § 17 ZDPN, tedy na stokoruny nahoru. 
 



– 38 – 

Relativní poměr přímých administrativních nákladů DPN k celkové daňové povinnosti 

daňového subjektu pak činí: 

 

   4 992 
───── = 0,1195 tedy 11,95 % (zaokrouhleno) 
  41 763 

 

Tedy méně než u daně z příjmů fyzických osob a silniční daně podle studie Vítek, 

Pavel (2008, s. 36), ale zároveň více než u všech ostatních daní sledovaných ve studii. 

 

 

4.1.5. Postavení dan ě z převodu nemovitostí v ČR 
Postoj veřejnosti i zákonodárců v České republice není dani z převodu nemovitostí 

příliš nakloněn. Z řad veřejnosti zaznívají hlasy proti uplatňování DPN z důvodů uvedených 

v teoretické části, tedy z důvodů vnímání této daně jako dvojí zdanění příjmů občanů a také 

z důvodů procesní složitosti výběru daně. Z řad zákonodárců bývá důvodem, zcela 

neopodstatněným, nízká výnosnost DPN a nákladnost na její správu. 

Tabulka č. 13 ukazuje, kolik finanční úřady v celé České republice vybraly na DPN 

v průběhu let 2001-2009. Výtěžnost daně vypovídá o tom, kolik z vyměřené daně bylo 

skutečně daňovými subjekty uhrazeno. Vysoká výtěžnost hovoří o dobré vymáhací činnosti 

finančních úřadů. 

 

Tabulka č. 13 Ukazatele daně z převodu nemovitostí v ČR v milionech Kč. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Předpis DPN 6 171 7 324 8 010 8 790 6 571 7 084 8 933 10 106 7 936 7 299 

Výnos DPN 5 834 7 171 8 025 9 461 7 494 7 788 9 774 9 950 7 809 7 453 

Výtěžnost daně 94,5 % 97,9 % 100,2 % 107,6 % 114,0 % 109,9 % 109,4 % 98,5 % 98,4 % 102,1 % 

Zdroj: Česká daňová správa (2005), Výroční zprávy České daňové správy za roky 

2005-2010, vlastní zpracování. 

 

Přestože u DPN převažují dobré ukazatele, jako je výtěžnost a efektivita, objevily se 

už několikrát tendence vedoucí ke zrušení této daně. Posledním takovým krokem na straně 

zákonodárců byl v roce 2005 návrh č. 1142 poslanců za ODS Vlastimila Tlustého, Petra 

Nečase, Waltra Bartoše a dalších na vydání zákona, který by zrušil celý zákon č. 357/1992 

Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí ve znění pozdějších předpisů. 

V důvodové zprávě uvádějí tyto důvody ke zrušení zákona: 
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• Neúměrně nízká výnosnost převodových daní vůči administrativní zátěži, která tyto 

daně provází. 

• Zrušení DPN by pomohlo nastartovat trh s nemovitostmi a zejména rozhýbat trh 

s byty. 

• Zrušení DPN (a ostatních převodových daní) povede k odstranění administrativních 

překážek spojených s oceňováním majetku. 

• Zrušení převodových daní nebude mít dopad na veřejné rozpočty z důvodů úspor na 

jejich správu. 

 

Tento návrh byl projednán v Poslanecké sněmovně dne 26. října 2005 a výsledkem byl 

nesouhlas vlády z důvodů neprokazatelného a neprokázaného tvrzení předkladatelů, že 

navrhovaná změna nebude mít negativní dopad na státní rozpočet z důvodů úspor nákladů 

spojených s výběrem převodových daní. Majetkové daně mají v daňovém systému České 

republiky své nezastupitelné místo a podle usnesení vlády by navíc jejich zrušení vedlo 

u cizích státních příslušníků k přesměrování převodových daní do příjmů rozpočtů cizích 

států. Stejně neopodstatněným shledala vláda tvrzení, že zrušení DPN by pomohlo nastartovat 

trh s nemovitostmi, protože první úplatné převody nových staveb a bytů jsou od DPN 

osvobozeny. 

Ze současných parlamentních stran má za cíl zrušení převodových daní ve svém 

volebním programu pro rok 2010 strana TOP 09, která navrhuje zdanit výnosy z majetkových 

operací daní z příjmů, přičemž rodinní příslušníci (skupina I. a II.) budou od daně osvobozeni. 

Strana Věci veřejné se na stejném kroku shodla na své XII. ideové konferenci konané 

v prosinci roku 2010. Občanská demokratická strana (ODS) usiluje o zjednodušení 

a zpřehlednění daňového systému. Kromě návrhu předloženého v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu ČR v roce 2005 prosazoval zrušení DPN i dřívější předseda strany Mirek 

Topolánek, např. TOPOLÁNEK (2007). 

Podle ODS (2006) je DPN nespravedlivou daní kvůli dvojímu zdanění příjmů 

obyvatelstva. Zástupci strany dále argumentují nadměrnou složitostí a nepřehledností 

daňového systému, ke které – kromě jiných daní – přispívá i DPN, jak uvádí například 

TLUSTÝ (2005), který dále uvádí, že náklady na výběr daní jsou v ČR nejvyšší ze zemí 
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OECD9. Od zhoršení hospodářského vývoje v roce 2009 nebyl zaznamenán zájem členů ODS 

o zrušení DPN a tento cíl nebyl ani součástí volebního programu pro rok 2010. 

Česká strana sociálně demokratická podle dostupných zdrojů zrušení DPN neplánuje. 

 

 

4.2 Srovnání všech ostatních členských stát ů 

 
Následuje srovnání daní a poplatků spojených s převodem nemovitostí ve všech 

členských státech Evropské unie. Česká republika je vynechána, protože situace v České 

republice je podrobně rozvedena v teoretické části. Základním zdrojem pro srovnání byly 

informace uváděné v European Tax Handbook 2011, díle kolektivu BOEIJEN-

OSTASZEWSKA et al. (2011), ostatní zdroje jsou citovány zvlášť. 

Do přehledu nebyly zahrnuty poplatky, které nejsou příjmem státního rozpočtu, 

typicky například notářské poplatky. Stejně tak nebyly zahrnuty registrační poplatky za 

provedení zápisu do katastru nemovitostí, pokud se jedná o nevýznamnou částku (v přepočtu 

do 1 500 Kč). Tento poplatek nebyl zahrnut ani při výpočtu administrativních nákladů 

v České republice, protože se jedná o poplatek za správní úkon a nikoliv o daň, která nemá 

protiplnění, navíc výši poplatku, která v současnosti činí 500 Kč, lze považovat za 

nevýznamnou. V ostatních státech Evropské unie mohou poplatky dosahovat významné 

částky, protože jsou stanoveny procentuálně ze základu daně (ad valorem) a nikoliv fixní 

částkou, jako je tomu v České republice. Proto je vhodné, aby takové poplatky byly 

v přehledu zohledněny, protože se jedná spíše o daň a nikoliv o poplatek za úkon. Rozlišení 

na daň z převodu (Transfer tax) a poplatek (Stamp duty) je pak spíše formální a vyplývá 

z rozlišení uváděného v European Tax Handbook 2011. 

 
 
Belgie 

• Sazba daně: V bruselském a valonském regionu 12,5 %; ve vlámském regionu 10 %. 

• Předmět daně nebo poplatku: Převod nemovitosti, vznik některých práv odvozených od 

vlastnického (užívací právo, hypoteční zástava). 

• Způsob stanovení základu daně nebo poplatku: Vyšší z kupní ceny a tržní hodnoty. 

• Osvobození: V bruselském regionu existuje osvobození 60 000 EUR (popř. 75 000 EUR 

v oblastech urbanizační obnovy) pro poplatníka, fyzickou osobu, která nevlastní v tomto 
                                                 
9  Tento výrok byl v roce 2005 pravdivý. Nicméně, jak ukazuje tabulka č. 6, v nákladovosti daňového systému 

ČR aktuálně obsazuje sedmé místo od konce mezi zeměmi OECD (Kypr a Bulharsko nejsou země OECD). 
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regionu jinou nemovitost za účelem bydlení a splňuje určitý časový test. Ve Vlámském 

regionu činí sleva 15 000 EUR, 25 000 EUR, pokud je půjčka financována 

z hypotečního úvěru, nebo 35 000 EUR pro určité malé nemovitosti, a to pro poplatníka, 

fyzickou osobu, která nevlastní jinou nemovitost ve vlámském regionu za účelem 

bydlení. Opět musí splňovat časový test. Žádné slevy neplatí pro valonský region. 

Pokud je nemovitost prodána do dvou let od koupě, může si daňový poplatník (fyzická 

nebo právnická osoba) uplatnit vrácení daně odvedené při koupi nemovitosti ve výši 

60 % (ve vlámském nebo valonském regionu) nebo 36 % (v bruselském regionu). 

• Plátce: Nabyvatel. 

 

Bulharsko 

• Sazba daně: 0,1–3 %, konkrétní výši stanovuje místní správa. 

• Sazba poplatku: Registrační poplatek ve výši 0,1 %. 

• Předmět daně nebo poplatku: Prodej nebo výměna nemovitostí. 

• Způsob stanovení základu daně nebo poplatku: Vyšší z kupní ceny a „daňové hodnoty“ 

stanovené místní správou. 

• Plátce: Nabyvatel. 

 

Dánsko 

• Sazba poplatku: 1 400 DKK + 0,6 % z kupní ceny. Podle GLOBAL PROPERTY 

GUIDE (2011) činila průměrná cena nemovitosti určené k bydlení 18 404 DKK za m2. 

Podle Danmarks Statistik (2011, str. 278) činila velikost průměrné domácnosti 112,2 m2. 

Cena průměrné převáděné nemovitosti určené k bydlení pak činí 2 064 928,80 DKK. 

Daň z převodu této nemovitosti činí 13 789,57 DKK, tedy průměrná míra zdanění činí 

0,67 % ze základu daně. 

• Předmět daně nebo poplatku: Převod nemovitosti, zřízení hypoteční zástavy. 

• Způsob stanovení základu daně nebo poplatku: Kupní cena. 

• Plátce: Nabyvatel. 

 

Estonsko 

V Estonsku neexistuje daň z převodu nemovitostí, existuje pouze zanedbatelný správní 

poplatek spojený s převodem nemovitosti. 
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Finsko 

• Sazba daně: 4 %. 

• Předmět daně nebo poplatku: Převod nemovitosti nebo nájemního práva, včetně věcí 

movitých, pokud jejich cena není ve smlouvě vyčleněna zvlášť. 

• Způsob stanovení základu daně nebo poplatku: Tržní hodnota. 

• Plátce: Nabyvatel. 

 

Francie 

• Sazba poplatku: 5,09 %. 

• Předmět daně nebo poplatku: Převod nebo pronájem nemovitosti, dále převod podílu na 

společnosti, jejíž aktiva tvoří alespoň z padesáti procent hodnota nemovitostí 

nacházejících se ve Francii. Zřízení hypoteční zástavy. 

• Způsob stanovení základu daně nebo poplatku: Kupní cena (včetně vedlejších nákladů). 

• Plátce: Nabyvatel. 

 

Irsko 

• Sazba poplatku: pro nemovitosti určené k bydlení, jejichž cena nepřesahuje 1 milion 

EUR, sazba činí 1 %. Pokud cena převyšuje 1 milion EUR, sazba činí 2 %. 

• Předmět daně nebo poplatku: Převod nemovitostí. 

• Způsob stanovení základu daně nebo poplatku: Kupní cena. 

• Osvobození: Četná osvobození platná do 8. prosince 2010 byla zrušena. 

• Plátce: Nabyvatel. 

 

Itálie 

• Sazba daně: pro převod zemědělské půdy 15 %, pro převod ostatních nemovitostí 7 %, 

pokud je převáděná nemovitost předmětem DPH, činí sazba daně fixně 168 EUR. Pro 

registraci hypotéky činí sazba daně 3 %. 

• Předmět daně nebo poplatku: Převod nemovitosti. 

• Způsob stanovení základu daně nebo poplatku: Vyšší z kupní ceny a tržní hodnoty. 

• Plátce: Nabyvatel. 

 

Kypr 

• Sazba poplatku: 3–8 % podle hodnoty nemovitosti a podle míry příbuznosti. 
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• Předmět daně nebo poplatku: Převod nemovitosti. 

• Způsob stanovení základu daně nebo poplatku: Tržní hodnota určená katastrem. 

• Osvobození: Poplatek je vratný v případě převodu nemovitosti do rodinné firmy po pěti 

letech od převodu, pokud firma stále nemovitost vlastní a nedošlo ke změně vlastnické 

struktury. Osvobozen je převod mezi společnostmi za účelem reorganizace. 

• Plátce: Nabyvatel. 

 

Litva 

Převod nemovitosti v Litvě nepodléhá dani, ani povinné platbě. Registrace práv 

k nemovitostem v rejstříku nemovitostí není povinná a poplatek za registraci je zanedbatelný, 

jak vyplývá ze stránek litevského katastrálního úřadu Valstybės įmonė Registrų centras 

(2011). 

 

Lotyšsko 

• Sazba poplatku: Pokud je nemovitost převáděna darem nebo jiným úkonem bez 

protiplnění, sazba činí 3 % a maximální výše daně je 50 000 LVL. V ostatních 

případech sazba činí 2 % a maximální výše daně je 30 000 LVL. 

• Předmět daně nebo poplatku: Převod práv k nemovitosti. 

• Způsob stanovení základu daně nebo poplatku: Vyšší z kupní ceny a tržní hodnoty. 

• Plátce: Nabyvatel. 

 

Lucembursko 

• Sazba daně: 6 % + 1 % tzv. „transcription tax“ , v hlavním městě Lucemburku se sazba 

u nerezidenčních objektů zvyšuje o polovinu. 

• Předmět daně nebo poplatku: Převod nemovitosti. 

• Způsob stanovení základu daně nebo poplatku: Vyšší z kupní ceny a tržní hodnoty. 

• Osvobození: Osvobození se v Lucembursku neuplatňuje, pouze se použijí nižší sazby 

daně pro zachování daňové spravedlnosti (například převod majetku v důsledku úpadku 

firmy, nebo převod nemovitosti určené pro levné bydlení). 

• Plátce: Nabyvatel. 

 

 

 



– 44 – 

Maďarsko 

• Sazba daně: Standardní sazba daně činí 4 %. Pokud nemovitost pořizuje fyzická osoba 

(občan), sazba daně činí 2 % z prvních 4 milionů HUF základu daně a 4 % ze základu 

přesahujícího 4 miliony HUF. Obchodníci s nemovitostmi a finanční instituce uplatňují 

zvláštní sazby daně. 

• Předmět daně nebo poplatku: Převod nemovitostí nebo práv k nemovitostem, nabytí 

podílu na společnosti vlastnící nemovitosti na území Maďarska. 

• Způsob stanovení základu daně nebo poplatku: Tržní hodnota (obvykle kupní cena). 

• Osvobození: 

o Převody nemovitostí vlastněných alespoň pět let, 

o převody na základě dědictví nebo daru, 

o pořízení pozemku za účelem výstavby obytných budov, pokud taková výstavba 

bude dokončena do 4 let od pořízení pozemku, 

o první převod nemovitosti určené k bydlení postavené stavební firmou za účelem 

prodeje, 

o převod nemovitosti v rámci reorganizace, 

o převod podílu mezi blízkými osobami na společnosti vlastnící nemovitost, 

o převod nemovitostí na registrované sportovní organizace, pokud se jedná 

o nemovitosti určené ke sportovním účelům, 

o osvobození od daně ve výši 50 % z částky daně, maximálně však 40 000 HUF, 

může uplatnit fyzická osoba (občan) mladší 35 let, pokud hodnota převáděné 

nemovitosti nepřesahuje 8 milionů HUF. 

• Plátce: Nabyvatel. 

 

Malta 

• Sazba poplatku: Standardní sazba poplatku činí 5 %. Pokud nemovitost pořizuje místní 

občan pro účely trvalého bydliště, činí sazba daně 3,5 % z prvních 116 000 EUR 

základu daně a 5 % z částky přesahující tuto mez. 

• Předmět daně nebo poplatku: Převod nemovitosti, nabytí podílu ve společnosti, ve které 

hodnota nemovitostí tvoří alespoň 75 % z celkové hodnoty aktiv. 

• Způsob stanovení základu daně nebo poplatku: Vyšší z tržní hodnoty a kupní ceny. 

• Plátce: Nabyvatel. 
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Německo 

• Sazba daně: 

o 5 % v Braniborsku; 

o 4,5 % v Berlíně, Brémách, Hamburku, Dolním Sasku a Sasku-Anhaltsku; 

o 4 % v Sársku; 

o 3,5 % v ostatních spolkových zemích. 

• Předmět daně nebo poplatku: Pořízení nemovitosti, nebo jiný vznik vlastnických práv 

k nemovitosti, výměna nemovitosti, vznik dlouhodobého nájemního vztahu 

k nemovitosti, získání alespoň 95% podílu na společnosti, která vlastní nemovitosti. 

• Způsob stanovení základu daně nebo poplatku: Vyšší z kupní ceny a tržní hodnoty. 

• Osvobození: Převod nemovitosti na základě dědictví nebo daru, převod nemovitosti 

mezi manželi a příbuznými v řadě přímé. 

• Plátce: Nabyvatel. 

 

Nizozemsko 

• Sazba daně: 6 % 

• Předmět daně nebo poplatku: Vznik vlastnického práva k nemovitosti, získání alespoň 

třetinového podílu na základním kapitálu společnosti, ve které hodnota nemovitostí tvoří 

alespoň 50 % hodnoty aktiv (přičemž alespoň 30 % z hodnoty aktiv je hodnota 

nemovitostí nacházejících se v Nizozemsku). 

• Způsob stanovení základu daně nebo poplatku: Kupní cena, pokud byla sjednána za 

tržních podmínek, jinak tržní hodnota. 

• Osvobození: Převody nemovitostí v rámci reorganizace, převody nově postavených 

nemovitostí podléhajících DPH, převody nemovitostí po zesnulých, převody podléhající 

dani darovací, některé převody nemovitostí mezi příbuznými v řadě přímé, převod 

nemovitosti pořízené do šesti měsíců před převodem, pokud prodejní cena není vyšší 

než při pořízení. 

• Plátce: Nabyvatel. 

 

Polsko 

V Polsku neexistuje předpis, který by se nazýval daní z převodu nemovitostí. Nicméně 

existuje daň z převodů podle občanského práva. 

• Sazba daně: 2 %. 
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• Předmět daně nebo poplatku: Převod nemovitosti. 

• Způsob stanovení základu daně nebo poplatku: Vyšší z kupní ceny a tržní hodnoty. 

• Osvobození: Převod nemovitosti podléhající DPH. 

• Plátce: Nabyvatel. 

 

Portugalsko 

• Sazba daně: Pro nemovitosti na území měst sazba daně činí 6,5 %, pro ostatní 

nemovitosti činí sazba daně 5 %. Pokud kupující pochází ze země na seznamu 

„daňových rájů“, sazba daně činí 8 %. Pokud nemovitost pořizuje fyzická osoba za 

účelem trvalého bydliště, sazba daně činí progresivně podle hodnoty převáděné 

nemovitosti do 6 %. 

• Sazba poplatku: Poplatková povinnost platí tam, kde se na převod, nebo užívací právo 

vztahuje daň z převodu nemovitostí a zároveň se nevztahuje DPH. 

o Převod nemovitosti na základě koupě: 0,8 %; 

o převod nemovitosti na základě darování nebo zdědění: 10 %; 

o smluvní nájem nebo podnájem nemovitosti: 10 % 

• Předmět daně nebo poplatku: Převod nemovitosti, dlouhodobý pronájem nemovitosti 

(nad 30 let) nebo získání alespoň 75% podílu na společnosti vlastnící nemovitosti. 

• Způsob stanovení základu daně nebo poplatku: Vyšší ze smluvní ceny a tzv. „zdanitelné 

hodnoty“. 

• Plátce: Nabyvatel. 

 

Rakousko 

• Sazba daně: Základní sazba poplatku činí 3,5 %. Pokud je nemovitost převáděna mezi 

manželi nebo příbuznými v řadě přímé v rámci dvou generací, činí sazba daně 2 %. 

• Sazba poplatku: Registrační poplatek a další poplatky činí přibližně 2 %. 

• Předmět daně nebo poplatku: Převod nemovitosti nebo vznik 100% podílu na 

společnosti vlastnící nemovitost. 

• Způsob stanovení základu daně nebo poplatku: Smluvní cena nebo trojnásobek odhadní 

ceny, pokud smluvní cena nebyla sjednána. 

• Plátce: Nabyvatel. 

 

Rumunsko 
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• Sazba daně:  

o Pro nemovitosti vlastněné méně než 3 roky před převodem sazba daně činí 3 % 

z částky do 200 000 RON a 2 % z částky přesahující 200 000 RON. 

o Pro nemovitosti vlastněné alespoň 3 roky před převodem sazba daně činí 2 % 

a 1 % ze stejných částek, jako je uvedeno výše. 

• Předmět daně nebo poplatku: Převod nemovitosti. 

• Způsob stanovení základu daně nebo poplatku: Kupní cena. 

• Plátce: Převodce. 

 

Řecko 

Povinnost odvést daň z převodu nemovitostí je v Řecku vázána pouze na nemovitosti, jejichž 

první převod byl předmětem DPH. 

• Sazba daně: Prvních 20 000 EUR ze základu daně je zdaněno 8% sazbou daně, 

přesahující částka je zdaněna 10% sazbou daně. K daňové povinnosti je nutné připočítat 

místní přirážku ve výši 3 %. 

• Předmět daně nebo poplatku: Převod nemovitosti. 

• Způsob stanovení základu daně nebo poplatku: Vyšší z kupní ceny a tržní hodnoty. 

• Plátce: Nabyvatel. 

 

Slovensko 

Slovensko zrušilo všechny převodové daně, tedy i daň z převodu nemovitostí k 1. 

lednu 2005. Argumentem vedoucím ke zrušení daně z převodu nemovitostí byla podle stránek 

slovenského Ministerstva financí věnovaných daňové reformě prováděné v letech 2004-2006 

podstata vícenásobného zdanění převáděného majetku, který je navíc každoročně zdaňován 

daní z nemovitostí. 

 

Slovinsko 

• Sazba daně: 2 %. 

• Předmět daně nebo poplatku: Převod nemovitosti, převod práv k nemovitosti (např. 

vznik nájemního vztahu). 

• Způsob stanovení základu daně nebo poplatku: Kupní cena nebo tržní hodnota. 

• Osvobození: Od daně jsou osvobozeny převody, které podléhají DPH, dále převody do 

základního kapitálu společnosti a převody v rámci restrukturalizace nebo likvidace. 
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• Plátce: Nabyvatel. 

Španělsko 

• Sazba daně: Základní sazba daně činí 6 %, ve většině autonomních oblastí 7 %. 

• Způsob stanovení základu daně nebo poplatku: Tržní hodnota. 

• Osvobození: Od daně je osvobozen první převod dané nemovitosti a převod, na který se 

vztahuje DPH. 

• Plátce: Nabyvatel. 

 

Švédsko 

• Sazba poplatku: Pro fyzické osoby (občany) sazba poplatku činí 1,5 %, pro právnické 

osoby 4,25 %. Na hypoteční zástavy je uvalena sazba ve výši 0,4-2 % podle výše úvěru. 

• Předmět daně nebo poplatku: Převod nemovitosti, zápis hypoteční zástavy. 

• Způsob stanovení základu daně nebo poplatku: Vyšší z kupní ceny a tržní hodnoty. 

• Plátce: Nabyvatel. 

 

Velká Británie 

• Sazba poplatku (platná od 6. dubna 2011): 

o Nemovitosti určené pro bydlení: 1-5 % (progresivní). 

o Ostatní nemovitosti: 1-4 % (progresivní). 

• Předmět daně nebo poplatku: Převod nemovitosti, pronájem. 

• Způsob stanovení základu daně nebo poplatku: Kupní cena. 

• Osvobození: První koupě nemovitosti pro účely bydlení je osvobozena do 250 tis. GBP, 

přesah podléhá progresivní sazbě poplatku uvedené níže. Pro „znevýhodněné“ oblasti je 

progrese pomalejší. Pro druhý a další převod dané nemovitosti platí osvobození pro 

první 125 tis. GBP. Pro nemovitostí určené jiným účelům, než je bydlení, činí 

osvobození pro prvních 150 tis. GBP, resp. 250 tis. GBP, pokud se jedná o první převod. 

Osvobozen je převod nemovitostí v rámci společností uvnitř skupiny, převod na 

charitativní spolky, převod nemovitostí s nulovou produkcí oxidu uhličitého (zero-

carbon homes). 

• Plátce: Nabyvatel. 

 

Pro větší přehlednost Tabulka č. 14 nabízí souhrn nejdůležitějších parametrů 

zdaňování převodu nemovitostí ve státech Evropské unie: 
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Tabulka č. 14 Srovnání nejdůležitějších parametrů zdaňování převodu nemovitostí ve 

státech Evropské unie. 

 
Daň, 

poplatek 

Prům. sazba 

DPN 1 
Předmět DPN 

Plátce 

daně 

Stanovení 

základu dan ě 

Belgie  D 11,25 % PN, Náj, Hyp N KC, TH 

Bulharsko  D P 1,65 % PN N KC, daňová hodnota 

Česko  D 3,00 % PN Př KC, TH 

Dánsko   P 0,67 % PN, Hyp N KC 

Estonsko      

Finsko  D 4,00 % PN, Náj N TH 

Francie   P 5,09 % PN, Pod, Náj, Hyp N KC 

Irsko   P 1,50 % PN N KC 

Itálie  D 7,00 % PN, Hyp N KC, TH 

Kypr   P 5,50 % PN N TH 

Litva      

Lotyšsko   P 2,50 % PN, DP N KC, TH 

Lucembursko  D 7,00 % PN N KC, TH 

Maďarsko  D 3,00 % PN, Pod N KC 

Malta   P 4,25 % PN, Pod N KC, TH 

Německo  D 4,25 % PN, Pod, Náj N KC, TH 

Nizozemsko  D 6,00 % PN, Pod N KC 

Polsko  D 2,00 % PN N KC, TH 

Portugalsko  D P 3,80 % PN, Pod, Náj N KC, daňová hodnota 

Rakousko  D P 5,50 % PN, Pod N KC 

Rumunsko  D 2,00 % PN Př KC 

Řecko  D 12,00 % PN N KC, TH 

Slovensko       

Slovinsko  D 2,00 % PN, Náj N KC, TH 

Španělsko  D 6,50 % PN N TH 

Švédsko   P 1,50 % PN, Hyp N KC, TH 

Velká Británie   P 3,00 % PN, Náj N KC 
1 Průměrnou sazbou daně je myšlena sazba, která se vztahuje na fyzické osoby převádějící nemovitost určenou 

k bydlení. Pokud převod podléhá dani i poplatku, sazby se sčítají. Pokud je v zemi více sazeb pro různé regiony, 

nebo progresivní daň, uvádí se prostý aritmetický průměr. 

 

Zkratky v tabulce 

P ....... Poplatek 

D ....... Daň 

PN ..... Převod nemovitosti 

Pod ... Podíl na společnosti vlastnící nemovitost 

Náj .... Nájemní vztah 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Hyp ... Hypoteční zástava 

Př ...... Převodce 

N ....... Nabyvatel 

KC ..... Kupní cena 

TH ..... Tržní hodnota (fair value) 
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Z provedeného zkoumání zdaňování úplatných převodů nemovitého majetku ve 

státech Evropské unie vyplývají následující důležitá zjištění: 

• DPN a její ekvivalent – správní poplatek za zápis práv do katastru nemovitostí – je 

vybírána ve všech státech Evropské unie s výjimkou Estonska, Litvy a Slovenska, kde 

se jedná o zanedbatelný správní poplatek. 

• Průměrná sazba DPN a správních poplatků v zemích Evropské unie pro převod 

nemovitosti určené k bydlení fyzickou osobou činí 4,37 %. Česká republika uplatňuje 

nižší, 3% sazbu a ve srovnání se všemi 24 státy, kde se DPN nebo správní poplatek 

vybírá, zaujímá 9. místo. 

• Předmětem DPN nebo správního poplatku není jen převod nemovitosti (zápis 

vlastnických práv), ale také zápis jiných práv – užívacích práv a hypoteční zástavy. 

Práva odlišná od vlastnických mají většinou odlišnou sazbu. 

• Předmětem DPN nebo správního poplatku bývají i převody podílů na společnostech, 

které vlastní nemovitost na území daného státu. Tím se správce daně s největší 

pravděpodobností snaží zabránit zákonným únikům před placením DPN nebo správního 

poplatku převodem společnosti jako celku založené za tímto účelem. 

• Plátcem daně je s výjimkou České republiky a Rumunska vždy nabyvatel nemovitosti, 

nikoliv převodce. 

• Většina států (celkem 13) kvůli zabránění daňovým únikům používá pro ocenění 

základu daně jak kupní cenu, tak tržní hodnotu stanovenou nezávisle na daňovém 

subjektu. Pouze kupní cenu uvedenou na smlouvě používá 8 států. 

 

 

4.3  Návrh na zlepšení efektivity dan ě z převodu nemovitostí v ČR 
Díky zkoumání administrativní nákladovosti DPN na straně daňového subjektu 

provedenému v praktické části, lze konečně provést srovnání administrativní nákladovosti 

DPN na straně daňového subjektu a na straně správce daně: 
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Tabulka č. 15 Srovnání nákladovosti DPN v ČR. 

Přímé administrativní náklady 1 Nepřímé administrativní náklady 1 
 

na DPN Celkové na DPN Celkové 

2001 7,08 % 1,43 %   

2002 6,01 % 1,29 %   

2003 5,87 % 1,30 %   

2004 2,85 % 2,01 %   

2005 17,15 % 1,30 %   

2006 18,29 % 1,37 %   

2007 15,06 % 1,29 %  3,9 % 

2008 15,61 % 1,31 %   

2009   11,95 %  

Průměr 10,99 % 1,41 % 11,95 % 3,9 % 
 1 Jako podíl na daňovém výnosu, resp. odvedené dani. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

S pominutím nepřesností, jako je srovnávání hodnot nákladovosti z různých časových 

období (zejména u nepřímých administrativních nákladů) a značné rozdíly mezi studiemi 

nákladovosti přímých administrativních nákladů, lze konstatovat, že nákladovost DPN činí na 

straně daňových subjektů i správce daně několikanásobně více než činí průměrná nákladovost 

všech daní. Zároveň jsou administrativní náklady mezi soukromý a veřejný sektor rozděleny 

téměř rovnoměrně: 10,99 % na straně správce daně a 11,95 % na straně daňových subjektů. 

Z hlediska správce daně jsou nejméně efektivními daněmi daň dědická, daň darovací, 

daň z nemovitostí, spotřební daně a až poté DPN. Z hlediska daňových subjektů je v poměru 

k odvedené dani nejnákladnější správa daně z příjmů fyzických osob z podnikání, daně 

silniční a až poté DPN. 

 

Za stávající situace je nutné zefektivnit výběr DPN jak na straně správce daně, tak 

zejména daňových subjektů. Ze strany správce daně lze navrhnout následující úpravy ke 

zlepšení efektivnosti výběru DPN: 

 

1) Snížení administrativních nákladů na výběr DPN. 

Vymáhání úhrad DPN je sice dlouhodobě úspěšné – podle Tabulky č. 13 se výtěžnost 

DPN za posledních 10 let pohybuje dokonce na úrovni 103 %. Nicméně je těžké odhadnout, 

jak velké úsilí (a tedy finanční náklady) správce daně na takto úspěšný výběr daně vynakládá. 

Úhradu DPN od plátce daně by se totiž dalo jednoduše „pojistit“ tím, že převod v katastru 

nemovitostí bude podmíněn právě řádnou úhradou daně, což je běžná praxe ve státech, jako je 
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Finsko, Itálie a Belgie. Navíc by díky takové úpravě nebylo třeba nadále uplatňovat 

kontroverzní institut ručení nabyvatele nemovitosti za daňovou povinnost převodce 

nemovitosti. 

 

2) Zamezení zákonným daňovým únikům na DPN. 

V České republice je osvobozen převod nemovitosti do základního kapitálu obchodní 

společnosti nebo družstva a navíc není předmětem daně převod podílu na společnosti nebo 

družstvu, které vlastní nemovitost. Tato úprava nabízí volný prostor pro zákonné vyhýbání se 

daňové povinnosti. 

Jak ukazuje provedené srovnání vymezení předmětu daně ve státech EU, některé státy 

zdaňují převod podílu na společnosti vlastnící nemovitosti (konkrétně Francie, Maďarsko, 

Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko a Rakousko), případně i převod nemovitosti do 

základního kapitálu obchodní společnosti. Zakládání obchodních společností za účelem 

vlastnění (a následného prodeje) rozsáhlého stavebního projektu je v České republice běžnou 

praxí, zejména pokud jde o velké nemovitosti, na kterých státní rozpočet přichází o největší 

částky. Jako příklad lze uvést kontroverzní prodej pozemků pro rozšíření letiště v pražské 

Ruzyni skupinou Penta za zhruba 4 miliardy Korun, píše Pšenička (2009). 

Převod podílů na základním kapitálu společnosti vlastnící nemovitost by měl být 

předmětem daně, pokud jsou splněny následující podmínky: 

1. Společnost vlastní nemovitosti nacházející se v České republice. 

2. Podíl hodnoty nemovitostí v bodě 1) btto na celkových aktivech společnosti btto 

splňuje určitou minimální mez, ideálně 50 %. Cílem této podmínky je vyčlenit 

společnosti účelně založené kvůli vlastnění a převodu nemovitosti od ostatních, 

běžných společností, které vlastní nemovitost jako prostředek pro podnikání. 

 

Základ DPN by se pak určil jako daňová zůstatková cena nemovitosti podle daně 

z příjmů násobená velikostí převáděného podílu. 

Autor naopak nedoporučuje zdaňovat jiné vztahy k nemovitostem, jako jsou v EU 

běžně se vyskytující hypoteční zástavy, nebo pronájem nemovitosti a to z důvodu 

administrativní zátěže s tím spojené. Ačkoliv se v případě pronájmu může také jednat 

o nástroj proti zákonnému vyhýbání se daňové povinnosti. 

 

Z pohledu daňového poplatníka autor předkládá následující řešení ke snížení 

administrativních nákladů spojených s DPN: 
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1) Zrušení povinnosti předkládat správci daně znalecký posudek na cenu 

převáděné nemovitosti. 

Povinností daňového subjektu je podle § 1 odst. 3 zákona číslo 280/2009 Sb., 

daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, podávat řádné daňové tvrzení, případně 

dodatečné daňové tvrzení, ve kterém je povinen sám vyčíslit daň a uvést předepsané údaje. 

Zjišťování řádného plnění daňových povinností daňových subjektů je naopak jednou 

z činností správce daně, který má k tomuto účelu řadu nástrojů a má jednat tak, aby nikomu 

nevznikaly zbytečné náklady (§ 7 odst. 2 daňového řádu). Dokazování skutečností uváděných 

v řádném nebo dodatečném daňovém tvrzení se provádí až dodatečně na žádost správce daně 

v rámci tzv. „postupu k odstranění pochybností“ (§ 89 daňového řádu), případně v rámci 

daňové kontroly (§ 85 daňového řádu). U žádné daně s výjimkou DPN není vyžadováno 

předkládání důkazních prostředků již při podání daňového tvrzení tak, jako to vyžaduje § 21 

odst. 3 ZDPN. 

Na druhou stranu je zřejmé, že nebýt § 21 ZDPN a zároveň striktní dodržování 

předpisů v daňovém řádu by vedlo k tomu, že každé daňové tvrzení by bylo zpochybněno 

a předkládání důkazů (znaleckého posudku) by bylo vyžadováno na základě postupu 

k odstranění pochybností. Je tedy nutné změnit způsob dokazování v rámci daňového řízení 

ve věci DPN. Náklady na pořízení znaleckého posudku, které u nemovitostí určených 

k bydlení v průměru činí 3 912 Kč, jsou největším výdajem daňového subjektu v rámci tohoto 

řízení. Cílem je nastavit vyměření DPN tak, aby nedocházelo k daňovým únikům tvrzením 

nižšího základu daně, než činí sjednaná cena mezi převodcem a nabyvatelem nad rámec 

písemné smlouvy, kterou správce daně vyžaduje jako součást daňového tvrzení, například 

ústní dohodou. Správce daně pak nemá možnost ověřit, k jak velkému protiplnění v rámci 

převodu nemovitosti skutečně došlo. 

Na druhou stranu nelze přenést nezávislé ocenění z daňových subjektů na správce 

daně, protože by se tyto náklady pouze přesunuly ze soukromého sektoru na veřejný sektor. 

Ve státech Evropské unie se pro tyto případy běžně vychází ze systémů hromadného 

oceňování nemovitostí, které u nás nejsou dostatečně rozšířeny, resp. nezahrnují celé území 

České republiky. 

Autor navrhuje, aby v rámci úspornosti daňového řízení správce daně nevyžadoval 

doložení znaleckého posudku, pokud nemá významné pochybnosti ohledně skutečné ceny 

převáděných nemovitostí. Zvláště pokud se jedná o nemovitosti k bydlení, kde existuje 

obecné povědomí o ceně takových nemovitostí, které by zejména pracovník finančního 
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orgánu vzhledem ke své specializaci měl mít. Znalecký posudek by měl být vyžadován pouze 

jako důkazní prostředek pro tvrzení daně v rámci postupu k odstranění pochybností, případně 

u nemovitostí určených k jiným účelům, než k bydlení, kde se lze stěží domnívat o skutečné 

tržní hodnotě převáděné nemovitosti. Na druhou stranu zjištění dosažená v kapitole 4.1.2.7 

dokazují, že ani znalecké posudky nejsou zárukou stanovení opravdu věrohodné tržní hodnoty 

převáděné nemovitosti a mohou se často lišit jak mezi sebou (Tabulka č. 8), tak mezi 

odhadními cenami a skutečně realizovanými cenami při srovnání všech uskutečněných 

převodů (Tabulka č. 9 a 10). Správce daně může při zpochybnění daňového tvrzení využít 

i systémů hromadného oceňování, zejména při zpochybňování ceny převáděných pozemků, 

nebo ze základů daně vyměřených k převáděným nemovitostem pro účely daně z nemovitostí. 

 

2) Vyměření daně bez součinnosti s daňovým subjektem 

V kapitole 3.2 je uvedena jako jedna z příčin neoblíbenosti DPN mezi občany – 

daňovými poplatníky – skutečnost, že občané musí sami podávat daňové tvrzení spojené 

s DPN, zatímco v ostatních případech takto činí většinou plátce, který je podnikající osobou. 

Náklady na vyplnění daňového přiznání se podílí na administrativní náročnosti DPN ve výši 

960 Kč. Tato částka by se dala úplně eliminovat, kdyby správce daně vyčíslil daň sám 

v součinnosti s katastrálním úřadem, který poskytne informace o převáděných nemovitostech 

a výši sjednaného protiplnění. Tím by se eliminovalo i případné nebezpečí pozměnění kupní 

smlouvy předkládané správci daně daňovým subjektem a náklady daňového subjektu na 

pořízení ověřené kopie kupní smlouvy. Daňovému subjektu by správce daně daň vyměřil 

pomocí platebního výměru. V současnosti může správce daně daňovému subjektu daň vyměřit 

pouze v rámci tzv. „postupu při nepodání řádného nebo dodatečného daňového tvrzení“, kdy 

je daň vyměřena podle pomůcek. 
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5.  ZÁVĚR 
 

Z provedené analýzy způsobů zdaňování převodů nemovitostí v členských státech 

Evropské unie vyplývá, že DPN (včetně nevhodně zvoleného označení jako správní poplatek) 

uplatňuje ve svém daňovém systému 24 ze všech 27 členských států. Navíc některé státy daní 

nezatěžují pouze vlastnická práva, ale také užívací práva, hypoteční zástavy a převody podílů 

na základním kapitálu společností, které vlastní nemovitosti. Přínosné je především zjištění, 

jakým způsobem evropské daňové systémy zabraňují zákonným daňovým únikům právě 

v podobě zdanění převodů podílů na základním kapitálu společností vlastnících nemovitosti, 

dále podmíněností provedení zápisu do katastru nemovitostí řádným uhrazením daňové nebo 

poplatkové povinnosti, nebo obecně tím, že plátcem DPN je nabyvatel a nikoliv převodce. 

Z hlediska ocenění základu daně a zamezení daňovým únikům způsobeným uvedením 

nepravdivé informace ohledně skutečné výše obdrženého protiplnění však analýza států 

Evropské unie nepomohla, resp. se jedná o komplexní téma, o kterém dohledané, anglicky 

psané zdroje nehovoří. 

Analýzou dostupných studií se zjistilo, že průměrné přímé administrativní náklady 

DPN se v České republice pohybují okolo 11 %, nepřímé administrativní náklady okolo 12 %. 

V obou případech se jedná o hodnoty vysoko nad průměrem nákladovosti celého daňového 

systému, jak z pohledu správce daně, tak z pohledu daňového subjektu. Nicméně ani tak není 

DPN nejméně efektivní daní, kterými jsou naopak daň dědická, daň darovací, daň 

z nemovitostí a spotřební daně. 

V rámci úspory nepřímých administrativních nákladů autor navrhuje zrušení 

povinnosti daňového subjektu předkládat odborný posudek na cenu nemovitosti, pokud 

správci daně nevzniknou pochybnosti ohledně pravdivosti daňového tvrzení. Dále je 

navrhováno vyměřovat DPN bez součinnosti s daňovým subjektem, tedy na základě řízení 

o zápisu vkladu do katastru nemovitostí. Z hlediska úspornosti vymáhání daňových 

pohledávek ze strany správce daně je navrhována podmíněnost provedení zápisu v katastru 

nemovitostí řádnou úhradou daňové povinnosti převodce, čímž by zanikl důvod pro 

uplatňování kontroverzního institutu ručení nabyvatele za daňové nedoplatky převodce. 

Z důvodu četných zákonných daňových úniků je doporučeno rozšíření předmětu DPN 

o převody podílů na základním kapitálu obchodních společností vlastnících nemovitosti. 

Podmínky pro zahrnutí těchto převodů do základu daně by měly být nastaveny tak, aby 

odpovídaly účelovým schématům vytvořeným za účelem vyhýbání se daňové povinnosti. 
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Zvýšení výnosu DPN povede také ke snížení nákladovosti a tedy ke zvýšení efektivity 

DPN. Je tedy vhodné kromě rozšíření základu daně zvážit i výši sazby DPN, která v České 

republice činí 3 % a je pod celkovým průměrem Evropské unie, který činí 4,37 %. 
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Tabulka č. 1 Daňový výnos a výnosnost jednotlivých daní v ČR za rok 2010. 

 
Inkaso 2010 

(mil. Kč) 
Podíl na celkovém 
daňovém inkasu 

Daň z přidané hodnoty 269 582 49,2 % 
Daň z příjmů fyzických osob 119 829 21,9 % 
Daň z příjmů právnických osob 114 746 20,9 % 
Daň z příjmů srážkou (§ 36) 19 298 3,5 % 
Daň z nemovitostí 8 747 1,6 % 
Daň z převodu nemovitostí 7 453 1,4 % 
Daň silniční 5 100 0,9 % 
Ostatní příjmy, odvody a poplatky 3 487 0,6 % 
Daň darovací 138 0,03 % 
Daň dědická 87 0,020 % 
Spotřební daně 6 0,001 % 

CELKEM 548 473 100 % 
Zdroj: Výroční zpráva Ministerstva financí ČR za rok 2010, vlastní zpracování. 

 

Graf č. 1 Průměrné sazby DPN ve státech Evropské unie. 
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Zdroj: Vlastní zpracování. 
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