
Důvodová zpráva 

 

Obecná část 

Cílem návrhu zákona je zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bez náhrady. Od listopadu 

2016 je daň hrazena kupujícím nemovitosti, což reálně znamenalo skokový nárůst nákladů na 

pořízení nemovitosti o 4 %, protože změna v osobě plátce se neprojevila v poklesu prodejních 

cen nemovitostí. 

 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah, zejména na státní rozpočet, rozpočty 

krajů a obcí 

Zrušením daně z nabytí nemovitých věcí se očekává snížení příjmu státního rozpočtu o 11 

mld Kč ročně. Zároveň dojde ke snížení nákladu státu na výběr této daně ve stovkách miliónů 

korun.  

Zrušením daně dojde z důvodu snížení pořizovacích nákladů k růstu investic do nemovitostí a 

navýšení příjmů státu z ostatních daní, zejména z DPH a daně z příjmu.  Dopady na rozpočty 

obcí a krajů se nepředpokládají.  

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána 

Návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky 

Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

 

Zvláštní část 

 

Čl. I.: Navrhuje se zrušení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. a zákona č. 254/2016 

Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých 

věcí. 

 

 

Čl. II: Účinnost zákona je navrhována ke dni 1. ledna 2019 

 

V Praze, 28. 11. 2017 
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