
Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn 

Zákon o dani z přidané hodnoty 

§ 56 

(1) Od daně je osvobozeno dodání pozemku, který 

a) netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a  

a) není pozemkem, na kterém je zřízena stavba pevně spojená se zemí, a 

b) není stavebním pozemkem. 

 (2) Stavebním pozemkem se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí 
pozemek, na kterém 

a) má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a 

1. který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem 
zhotovení této stavby, nebo 

2. v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem 
zhotovení této stavby, nebo 

b) může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené 
stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí. 

 (3) Dodání vybrané nemovité věci je osvobozeno od daně po uplynutí 5 let 

a) od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné 
změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě, nebo 

b) ode dne, kdy mohlo být započato užívání stavby, jednotky nebo inženýrské sítě 
podle stavebního zákona v souladu 

1. s prvním oznámením o záměru započít s jejich užíváním, 

2. se souhlasem stavebního úřadu, byly-li odstraněny nedostatky, pro které stavební úřad 
zakázal jejich užívání, nebo 

3. s oznámením o záměru započít s užíváním nebo oznámením změny v užívání 
po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě. 

 (4) Vybranou nemovitou věcí se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí 

a) stavba pevně spojená se zemí, 

b) jednotka, 
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c) inženýrská síť, 

d) pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, 

e) podzemní stavba se samostatným účelovým určením, 

f) právo stavby, jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí. 

 (5) Plátce se může rozhodnout, že se u dodání pozemku podle odstavce 1 
nebo u dodání vybrané nemovité věci po uplynutí lhůty podle odstavce 3 uplatňuje daň. 
Pokud je příjemce plnění plátcem, lze tak učinit pouze po jeho předchozím souhlasu. 
Pokud plátce přijal před uskutečněním zdanitelného plnění úplatu, ze které mu nevznikla 
povinnost přiznat daň, stanoví se při uskutečnění zdanitelného plnění základ daně podle § 36. 
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