
            

 

 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů 

(sněmovní tisk č. 901) 

 

 

Vláda na své schůzi dne 21. září 2016 projednala a posoudila návrh zákona, kterým 

se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,  

a zaujala k tomuto návrhu nesouhlasné stanovisko. 

 

Vláda v obecné rovině sdílí s předkladateli názor, že je třeba eliminovat případný 

negativní daňový dopad na dostupnost rodinného bydlení, současně však upozorňuje, 

že daňové změny obsažené v předloženém návrhu zákona zřejmě nepovedou ve svém 

důsledku k naplnění cíle, který předkladatelé s návrhem zákona spojují. Vláda v této 

souvislosti poukazuje zejména na následující sporné body předloženého návrhu zákona: 

1. Navržená změna ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty 

je téměř totožná se zněním ustanovení § 56 odst. 2 písm. a) zákona, který byl účinný  

do konce roku 2015. Přitom právě výkladové problémy spojené s tímto ustanovením byly 

důvodem pro jeho změnu, kdy pro vymezení osvobození od daně při dodání nemovité 

věci byla využita definice pozemku jako pozemku, který tvoří funkční celek se stavbou 

pevně spojenou se zemí, kterou již zákon o dani z přidané hodnoty obsahuje 

 v § 48 odst. 3. 

2. Podle současného znění zákona o dani z přidané hodnoty účinného od 1. ledna 2016 

je dodání pozemku osvobozeno od daně z přidané hodnoty, pokud netvoří funkční celek 

se stavbou pevně spojenou se zemí, jedná se tedy o „nezastavěný“ pozemek, což je 

v souladu s příslušnou směrnicí EU o dani z přidané hodnoty. Přitom bylo stanoveno, 

že na tomto pozemku může být zřízena inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby 

než vlastníka pozemku; tato inženýrská síť není předmětem dodání a nezpůsobí 

ani „zastavěnost“ pozemku (stožáry vysokého napětí, vodovod, kanalizace, podzemní 

kabely). Podle navrhovaného znění senátního návrhu zákona by dodání pozemku, 

na kterém jsou například zmíněné inženýrské sítě, bylo zdanitelným plněním, přestože 

by tyto samotné inženýrské sítě nebyly předmětem prodeje. 
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3. Pokud jde o navrhovanou definici stavebního pozemku, vláda uvádí, že s účinností  

od 1. ledna 2016 došlo pro účely zákona o dani z přidané hodnoty k upřesnění  

a rozšíření do té doby zavedené definice stavebního pozemku. Podle stávajícího znění 

zákona o dani z přidané hodnoty je podmínkou pro to, aby se z pozemku stal stavební 

pozemek, dodání tohoto pozemku za účelem zhotovení stavby pevně spojené se zemí  

a stavební práce nebo úkony, díky kterým se z pozemku stane stavební pozemek,  

a které jsou provedeny za účelem zhotovení konkrétní stavby. Toto rozšíření definice 

stavebního pozemku je v souladu s čl. 12 odst. 3 směrnice o dani z přidané hodnoty, 

podle kterého jsou členské státy Evropské unie oprávněny vymezit si jako stavební 

pozemek jakýkoliv neupravený nebo upravený pozemek. Při vymezení pojmu stavebního 

pozemku se vycházelo mimo jiné i z judikatury Soudního dvora Evropské unie, příkladně 

C-543/11 Woningstichting Maasdriel, kde soud odmítl osvobození od daně, ačkoliv 

prodávající provedl demolici stávající jediné budovy na pozemku, neboť úmyslem obou 

stran byl od počátku převod pozemku určeného k zastavení (tj. i na takový pozemek 

hleděl jako na pozemek zastavěný). Důvody, proč byla definice stavebního pozemku 

rozšířena, tedy spočívaly především v tom, že se v praxi u pozemků určených  

k výstavbě, včetně těch, které byly již předmětem stavebních úprav (např. vybudování 

přípojek, úprav terénu), tedy jednoznačně určených k výstavbě konkrétních staveb, 

obcházelo placení daně, a to např. dělením pozemků na část bez přípojek a část 

s přípojkami. Cílem změn provedených u stavebních pozemků bylo, aby stavebním 

pozemkem, který vždy podléhá dani z přidané hodnoty, byly skutečně všechny pozemky 

určené k zastavění. 

4. Vláda dále uvádí, že rozšíření definice stavebního pozemku od 1. ledna 2016 jako 

zdanitelného plnění umožňuje plátcům při dodání stavebního pozemku uplatnit nárok 

na odpočet daně u všech zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s tímto prodejem, 

například při vybudování inženýrských sítí nebo nákupu stavebních prací, což příznivě 

ovlivní celkovou cenu pozemku. Podle předloženého senátního návrhu zákona by byl 

prodej zastavěného pozemku nebo pozemku připraveného pro výstavbu stavby plněním 

osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně. To by znamenalo, že by plátce 

neměl nárok na odpočet daně u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s prodejem 

pozemku, například u výstavby inženýrských sítí nebo stavebních prací na pozemku,  

a tuto daň, kterou by si nemohl uplatnit, by musel zahrnout do ceny pozemku  

a v konečném důsledku by to mohlo vést k navýšení ceny pozemku. 

5. Vláda dále sděluje, že stávající vymezení pojmu „stavební pozemek“ by mělo zamezit 

obcházení daně při dodání pozemků určených pro zastavění konkrétní stavbou, 

ke kterému docházelo v období do konce roku 2015. Šlo o případy, kdy pozemky 

již připravené a určené k zastavění byly osvobozovány od daně s využitím různých 
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postupů spočívajících například v provedení některých prací tak, aby byly provedeny 

mimo vlastní pozemek a dokončeny po dodání pozemku.  

6. Vláda dále poukazuje na krátkou dobu účinnosti této současné úpravy, což neumožňuje 

objektivní vyhodnocení jejích důsledků. Případné změně tohoto ustanovení by měla 

předcházet podrobná právní analýza a zejména zhodnocení dopadů takové regulace. 
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