
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

Část materiálu: V.  

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 14. března 2018, s termínem dodání 

stanovisek do 6. dubna 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Č. 

res. 
Resort 

Č. 

př. 
Z/D Připomínky Vypořádání 

1. Ministerstvo 

dopravy 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

2. Ministerstvo kultury 1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

3. Ministerstvo obrany 1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

4. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

1. Z K bodu 2 - § 2 odst. 2 písm. b) body 6 a 7   

V navrhovaném znění § 2 odst. 2 písm. b) požadujeme body 6 a 7 

vypustit a na konci bodu 4 doplnit slovo „nebo“.  

Odůvodnění: 

Navrhované znění § 2 odst. 2 písm. b) není v souladu s § 2 odst. 1 

písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani s § 9 odst. 2 

písm. a) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně 

některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších 

předpisů. 

Ohlášení (souhlas s ohlášením) ani stavební povolení nevymezují ani 

neurčují pozemek k umístění stavby. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno jinak. 

Body 6 a 7 předmětného ustanovení byly doplněny tak, aby bylo jejich 

znění v souladu se stavebním zákonem a zároveň aby byl výčet aktů 

podle stavebního zákona, které určují pozemek k zastavění, z pohledu 

určování směrné hodnoty úplný. 

 

Upřesňuje se, že v případě, kdy podle stavebního zákona účinného do 

31. prosince 2012 územně plánovací informace nahrazovala územní 

rozhodnutí nebo územní souhlas, postačuje ohlášení stavebnímu úřadu a 

územní rozhodnutí nebo územní souhlas se už nevydává. 

 

Rovněž se upřesňuje, že pozemek může být určen k zastavění i 

dodatečným povolením stavby, u níž bylo zahájeno řízení o odstranění 

stavby a která byla dodatečně povolena.  

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

2. Z K bodu 19 - § 6a odst. 1 písm. c)   

Požadujeme upřesnit, jakým způsobem se bude určovat účel užití 

hlavní stavby, neboť navrhované znění písmene c) předpokládá 

aplikaci tohoto ustanovení v případě pozemku s více hlavními 

stavbami, které nejsou společně užívané.  

Odůvodnění: 

Obsah § 6a odst. 1 písm. c) je nejednoznačný. Z odůvodnění, ve kterém 

je chybně odkazováno na stavební povolení, není zřejmé, jaký měl být 

Vysvětleno. 
V případě pozemku, na kterém se nachází více hlavních staveb, se účel 

užití hlavní stavby bude určovat podle druhu stavby ve stanoveném 

pořadí sloupců 3 až 7 podle příslušné tabulky v příloze vyhlášky, kde na 

prvním místě je rozhodující účel užití stavba rodinného domu, na 

dalším bytový dům a jednotka v bytovém domě a poté další stavby 

podle stanoveného pořadí. 
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zamýšlený účel, a proto nemůžeme navrhnout žádnou konkrétní 

úpravu. Předkladatel v odůvodnění pouze uvádí: „Nově je třeba doplnit 

postup pro případy, kdy se na pozemku nachází více hlavních staveb 

(nově § 6a odst. 1 písm. c)), kdy pozemek není ve funkčním celku s 

hlavní stavbou, ale byl určen vybraným druhem rozhodnutí v územním 

nebo stavebním řízení k zastavění za určitým účelem užití (nově § 6a 

odst. 2).“. 

Na jedné straně se jedná o pozemek s více hlavními stavbami, které 

nejsou společně užívané, na druhé straně je pro určení indexu 

rozhodující účel užití hlavní stavby, aniž by bylo jasné, které z hlavních 

staveb, když v daném případě je hlavních staveb více. 

Tato připomínka je zásadní. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

3. Z K bodu 19 - § 6a odst. 2   

V navrhovaném znění § 6a odst. 2 požadujeme písmena f) a g) 

vypustit, na konci písmene d) doplnit slovo „nebo“ a na konci textu 

písmene e) nahradit čárku tečkou.  

 

Odůvodnění: 

Navrhované znění § 6a odst. 2 není v souladu s § 2 odst. 1 písm. b) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani s § 9 odst. 2 písm. 

a) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 

zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. 

Ohlášení (souhlas s ohlášením) ani stavební povolení nevymezují ani 

neurčují pozemek k umístění stavby. 

Tato připomínka je zásadní.   

Vyhověno jinak. 
Viz vypořádání k připomínce č. 1. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

4. Z K bodu 19 - § 6a odst. 4   

V navrhovaném znění § 6a odst. 4 požadujeme slova „a není určena k 

tomu, aby se jí trvale užívalo s jinou stavbou v rámci jejího 

hospodářského účelu“ vypustit  

Odůvodnění: 

Navrhované znění § 6a odst. 4 je v rozporu s vymezením pojmů 

„stavba hlavní“ a „stavba vedlejší“ uvedeným v § 2 odst. 9 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle něhož „Stavbou hlavní 

souboru staveb se rozumí stavba, která určuje účel výstavby souboru 

staveb. Vedlejší stavbou v souboru staveb se rozumí stavba, která se 

Vysvětleno. 

Obecně se lze s požadavkem na sjednocení vymezení pojmů v právním 

řádu ztotožnit, protože různý obsah stejných pojmů v různých právních 

předpisech není žádoucí. Nicméně stavební zákon definuje hlavní a 

vedlejší stavbu pouze pro účely tohoto zákona a i samotné pojetí pojmu 

stavba je odlišné od pojetí v této vyhlášce a v oceňovacích předpisech, 

které spíše odpovídá stavbě v soukromoprávním smyslu. Je proto 

vhodnější přistoupit v souladu s tímto pojetím ke sjednocení vymezení 

pojmu hlavní stavba s vymezením v oceňovací vyhlášce.  
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stavbou hlavní svým účelem užívání nebo umístěním souvisí a která 

zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel užívání 

stavby hlavní.“. 

Tato připomínka je zásadní. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

5. Z K bodům 30, 31 a 32 - § 17 odst. 1 

Body 30 až 32 požadujeme vypustit. 

Odůvodnění:  

Přestože stávající text § 17 není z hlediska stavebně technického zcela 

přesný, je jistě vhodnější než navrhovaná změna. V odůvodnění sice 

předkladatel uvádí, že jde o uvedení do souladu s úpravou pro určení 

zjištěné ceny, nicméně takto změněné ustanovení by nebylo možné u 

již realizovaných staveb bez obtíží aplikovat.  

Světlá výška představuje prakticky využitelnou výšku konstrukce. Jde 

o svislou vzdálenost mezi nejvyšším bodem dolního okraje a nejnižším 

bodem horního okraje využitelného prostoru. Světlá výška podlaží, 

resp. místnosti, je tedy vzdálenost mezi nejvyšším místem podlahy a 

nejnižším místem stropu. Světlá výška se vždy měří mezi dvěma líci 

konstrukce, a to od horního líce spodní konstrukce (podlahy) 

ke spodnímu líci horní konstrukce (stropu). Dolní líc podlahy podlaží je 

část podlahy, která je položena přímo na nosné konstrukci stropu (je 

tedy nepřístupná, zjistitelná jedině sondou). V praxi tedy není možné 

od tohoto líce měřit výšku; takovou výšku lze vyčíst pouze 

z projektové dokumentace.   

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno jinak. 

Znění § 17 odst. 1 vyhlášky bylo zjednodušeno. Nově se bude podlaží 

určovat pouze na základě kritéria světlé výšky, neboť konstrukční výška 

nemá pro výpočet směrné hodnoty význam. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

6. Z K bodu 33 - § 19 odst. 2 

V § 19 odst. 2 požadujeme slova „a přístupny“ vypustit, anebo doplnit, 

komu mají být předmětné prostory přístupné. 

Odůvodnění:  

Jestliže se do úhrnu podlahové plochy bytu a nebytového prostoru 

započítává výměra podlahové plochy prostorů společných částí domu, 

které jsou s nimi výlučně užívány, je požadavek na přístupnost těchto 

prostorů nadbytečný. Pokud má být přesto z nějakých důvodů tento 

požadavek stanoven, pak je nutné doplnit, že by měly být přístupné 

pouze uživatelům (nájemcům) předmětného bytu nebo nebytového 

prostoru. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno jinak. 

Bylo upřesněno, že v případě teras a balkónů (písm. a)) a lodžií (písm. 

b)) se jedná o prostory, které jsou výlučně užívány a přístupny pouze 

přímo z bytu nebo nebytového prostoru. Záměrem původní i nově 

navrhované změny je vyloučit ze zahrnutí do podlahové plochy bytů a 

nebytových prostorů pro účely určování směrné hodnoty takové 

prostory společných částí domu (týká se to pouze teras, balkónů a 

lodžií), které jsou zpravidla volně bez omezení nebo s omezením pro 

určité osoby přístupné.  Tyto prostory jsou zahrnuty pouze v případě, že 

jsou s bytem nebo nebytovým prostorem výlučně užívány a z něj přímo 

přístupny. 
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5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

7. Z K bodu 38 – Příloha č. 2, text pod tabulkou č. 1 

V příloze č. 2, v textu označeném „*“ pod tabulkou č. 1 požadujeme 

v písmenu a) slova „ohlášením stavebnímu úřadu, nebo stavebním 

povolením,“ vypustit. 

Odůvodnění:  

Ohlášení stavebnímu úřadu (souhlas s ohlášením) ani stavební povolení 

nevymezují ani neurčují pozemek k umístění stavby (viz odůvodnění 

k připomínkám č. 1 a 3).   

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno jinak. 
Viz vypořádání k připomínce č. 1. 

6. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

7. Ministerstvo 

spravedlnosti 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

8. Ministerstvo školství 

mládeže a 

tělovýchovy 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

9. Ministerstvo vnitra 1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

10. Ministerstvo 

zahraničních věcí 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

11. Ministerstvo 

zdravotnictví 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

12. Ministerstvo 

zemědělství 

1. D K bodu 3: Doporučujeme tento novelizační bod sloučit se všemi 

novelizačními body, které jsou obsahově totožné, tedy s těmi, které 

slovo „urbanizovaného“ nahrazují slovem „stavebního“. 

Vysvětleno. 
Za účelem zachování přehlednosti materiálu bylo přistoupeno 

k provedení opakovaného nahrazení slova „urbanizovaného“ slovem 

„stavebního“ ve více ustanoveních do samostatných novelizačních 

bodů, a to z důvodu, že mezi těmito ustanoveními, ve kterých se 

navrhuje provedení stejné změny, jsou i jiná ustanovení dotčená jinou 

změnou. Při čtení novely tak není nutné přeskakovat z jednotlivých 

ustanovení tam a zpět, neboť změny jsou řazeny popořadě. Jde o 

způsob, jakým jsou standardně koncipovány novely právních předpisů 

v oblasti daní. 

12. Ministerstvo 

zemědělství 

2. D K Čl. II: Doporučujeme doplnit, že novelizační body, které nabývají 

účinnosti 1. července 2018, jsou obsaženy v Čl. I. 
Vyhověno. 
Znění čl. II bylo dáno do souladu s Legislativními pravidly vlády. 

12. Ministerstvo 

zemědělství 

3. D Nad rámec návrhu: V § 9 odst. 2 doporučujeme upravit formulaci 

"souborem lesního typu" na "souborem lesních typů". Typologická 

jednotka „soubor lesních typů“ vzniká vždy sloučením více lesních 

typů do jejich souboru. Typologická jednotka „soubor lesního typu“ 

neexistuje. Vizte např. vyhlášku č. 83/1996 Sb. (§ 1 odst. 5 písm. d)), 

vyhlášku č. 84/1996 Sb. (§ 3 písm. b)) nebo vyhlášku č. 55/1999 Sb. (§ 

Vyhověno. 
Do materiálu byl doplněn nový novelizační bod, kterým bylo spojení 

„lesního typu“ nahrazeno spojením „lesních typů“. 
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2 odst. 5). 

13. Ministerstvo 

životního prostředí 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

14. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Kabinet vedoucího 

Úřadu vlády 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

1.  Po stránce formální: 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování 

slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 

pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. 

října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při 

plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 

v Evropské unii, v platném znění. 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Úprava oblasti přímých daní, na rozdíl od daní nepřímých, není 

doposud komplexně upravena na úrovni práva EU a spadá tak nadále – 

kromě specifických výjimek významných pro fungování vnitřního trhu 

– do pravomoci členských států. I přesto je však nutné respektovat 

úpravu primárního práva ve Smlouvě o fungování Evropské unie, tj. 

úpravu volných pohybů (čl. 45 a násl. SFEU), zákazu diskriminace (čl. 

18 SFEU) a obecný zákaz veřejných podpor (čl. 107 a násl. SFEU). 

 

Připomínky a případné návrhy změn:  
Návrh je z podstatné části technické povahy, neuplatňujeme k němu 

žádné věcné připomínky.    

Závěr: 

Návrhem vyhlášky nejsou do právního řádu ČR implementovány 

předpisy EU a návrh není s právem EU v rozporu.  

Bere se na vědomí. 

18. Akademie věd 1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

20. Asociace 

samostatných 

odborů 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

21. Bezpečnostní 

informační služba 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

23. Česká komora 

autorizovaných 

inženýrů a techniků 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 
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činných ve výstavbě 

24. Česká národní banka 1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

25. Českomoravská 

konfederace 

odborových svazů 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

26. Český báňský úřad 1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

27. Český statistický 

úřad 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

28. Český 

telekomunikační 

úřad 

1. D Doporučujeme v čl. II za slovo „výjimkou“ vložit slova 

„ustanovení čl. I“.   

Odůvodnění:  

Podle ustanovení čl. 53 odst. 1 písm. c) bodu 2 Legislativních pravidel 

vlády (dále jen „LPV“) platí, že ustanovení o nabytí účinnosti takto zní, 

pokud se pro některá ustanovení stanovuje dělená účinnost. 

Vyhověno. 
Znění čl. II bylo dáno do souladu s Legislativními pravidly vlády. 

29. Český úřad 

zeměměřický a 

katastrální 

1. D K bodu 2 

Doporučuji na konci § 2 odst. 2 písm. a) doplnit slova „se způsobem 

využití zbořeniště nebo společný dvůr“. 

S druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří se v katastru 

nemovitostí evidují pozemky, na nichž se nachází buďto budova včetně 

nádvoří, nebo společný dvůr, nebo zbořeniště nebo vodní dílo (viz 

příloha katastrální vyhlášky 1. Druh pozemku). Nelze tedy bez dalšího 

uvést, že se jedná o „nezastavěné stavební pozemky“, neboť na řadě 

z nich je evidována (jako samostatná nebo jako součást těchto pozemků 

či jako součást práva stavby k těmto pozemkům zřízeného) budova 

nebo vodní dílo. Definice „nezastavěného stavebního pozemku“ by tak 

bez navrhovaného doplnění byla částečně duplicitní k obsahu definice 

„zastavěného stavebního pozemku“ uvedené v odstavci 3. 

Vyhověno jinak. 
Částečná duplicita odstavce týkajícího se nezastavěného stavebního 

pozemku a odstavce týkajícího se zastavěného stavebního pozemku byla 

vyřešena doplněním přednosti aplikace odstavce 3. Nově tak bude 

nezastavěným pozemkem pouze pozemek splňující podmínky odstavce 

2, který zároveň není zastavěn podle odstavce 3. 

34. Hlavní město Praha 1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

39. Komora daňových 

poradců 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

40. Konfederace umění 

a kultury 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

42. Krajský úřad 

Jihočeského kraje 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

43. Krajský úřad 

Jihomoravského 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 
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kraje 

46. Krajský úřad 

Královéhradeckého 

kraje 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

47. Krajský úřad 

Libereckého kraje 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

48. Krajský úřad 

Moravskoslezského 

kraje 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

49. Krajský úřad 

Olomouckého kraje 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

51. Krajský úřad 

Plzeňského kraje 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

52. Krajský úřad 

Středočeského kraje 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

53. Krajský úřad 

Ústeckého kraje 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

54. Krajský úřad 

Zlínského kraje 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

55. Národní 

bezpečnostní úřad 

1. D Doporučuje se provést přejmenování „urbanizovaného“ pozemku na 

pozemek „stavební“ vždy v jednom bodu novely pro shodná slova v 

textu a shodná slova v nadpisu paragrafů s uvedením ustanovení, 

kterých se přejmenování týká. 

Vysvětleno. 
Za účelem zachování přehlednosti materiálu bylo přistoupeno 

k provedení opakovaného nahrazení slova „urbanizovaného“ slovem 

„stavebního“ ve více ustanoveních do samostatných novelizačních 

bodů, a to z důvodu, že mezi těmito ustanoveními, ve kterých se 

navrhuje provedení stejné změny, jsou i jiná ustanovení dotčená jinou 

změnou. Při čtení novely tak není nutné přeskakovat z jednotlivých 

ustanovení tam a zpět, neboť změny jsou řazeny popořadě. Jde o 

způsob, jakým jsou standardně koncipovány novely právních předpisů 

v oblasti daní. 

56. Nejvyšší kontrolní 

úřad 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

57. Nejvyšší soud 1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

58. Nejvyšší správní 

soud 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

59. Nejvyšší státní 

zastupitelství 

1. D V návrhu vyhlášky se v čl. I v bodech 1 a 2 uvádějí pojmy „stavební 

pozemky“, „nezastavěné stavební pozemky“ a „zastavěné stavební 

pozemky“. 

 

Vysvětleno a vyhověno jinak. 

Pokud jde o předmětné pojmy zastavěný a nezastavěný stavební 

pozemek, jedná se o okruh pozemků, které již vymezuje zákon a 

v rámci tohoto vymezení dochází k jejich klasifikaci do jednotlivých 
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Pojmy „stavební pozemek“ a „zastavěný stavební pozemek“ jsou 

zákonnými pojmy. Návrh vyhlášky však nad rámec těchto zákonných 

pojmů definuje nový pojem, a to „nezastavěný stavební pozemek“ jako 

druh stavebního pozemku. Návrh vyhlášky tedy rozšiřuje zákonný 

pojem „stavební pozemek“ o druh tohoto pozemku, kterým má být 

„nezastavěný stavební pozemek“. Tím by však prováděcí právní 

předpis zasáhl do principu jednoty právního řádu. Jsme toho názoru, že 

by prováděcí právní předpis, ani pro účely předmětu vlastní úpravy, 

neměl měnit význam pojmu stanoveného již zákonem.  

 

Pro názornost uvádíme, že konstrukce zákona je tvořena úpravou 

institutů „A“, „B“ nebo „C“. Konstrukce prováděcího právního 

předpisu je v rámci zákonného zmocnění tvořena podrobnější úpravou 

uvedených zákonných institutů „A1“, „A2“, „A3“, „B1“ „B2“ „B3“ 

„C1“ „C2“ „C3“, nikdy ale ne úpravou „D“, což se však vymezením 

nového druhu stavebního pozemku stalo. 

 

Pojmy „stavební pozemek“ a „zastavěný stavební pozemek“, jakož i 

pojem „nezastavitelný pozemek“ stanoví § 2 odst. 1 písm. b), c) a e) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), zákon však nestanoví pojem „nezastavěný stavební 

pozemek“, který je definován v návrhu vyhlášky. Proto doporučujeme 

zachovat druhy stavebního pozemku vymezené v zákoně a pro účely 

vyhlášky stanovit jen zvláštní hlediska, která by se týkala definičních 

znaků navrhovaného pojmu „nezastavěný stavební pozemek“, a která 

by byla stanovena jen pod pojmem „stavební pozemek“. Podle § 2 odst. 

1 písm. b) stavebního zákona se „stavebním pozemkem rozumí 

pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k 

umístění stavby územním rozhodnutím, společným povolením, kterým 

se stavba umisťuje a povoluje, anebo regulačním plánem.“ 

skupin, aby bylo u každé skupiny jasné, jaký vzorec výpočtu směrné 

hodnoty se pro danou skupinu má použít. 

Aby bylo zřejmější, že jde o klasifikaci pouze v rámci systematiky 

vyhlášky, která nemá ambici jakkoli ovlivňovat, u kterých pozemků lze 

směrnou hodnotu určit, bylo v odstavcích 2 a 3 spojení „pro účely 

určování směrné hodnoty“ nahrazeno spojením „pro účely této 

vyhlášky“, jako je tomu v odstavci 1. 

62. Sdružení místních 

samospráv ČR 

1. Z Připomínka č. 1 - obecná připomínka k materiálu  

Máme za to, že se koncept směrné hodnoty v praxi neosvědčil a bylo 

by lepší, kdyby zákonodárce zvolil jinou prevenci simulování nižších 

než tržních kupních cen. 

Institut směrné hodnoty nepřináší snížení administrativy, které 

předpokládá důvodová zpráva k zákonnému opatření, neboť směrnou 

hodnotu musí postupem podle vyhlášky stejně stanovit správce daně na 

základě údajů poskytnutých poplatníkem.  

Vzhledem k cenovým výkyvům na trhu s nemovitostmi bude navíc 

výpočet směrné hodnoty vždy problematický, o čemž svědčí i 

předkládaná novela. Účinnost tabulek upravujících základní ceny je 

stanovena na 1. 7. 2018, cca za tři měsíce od dnešního dne však už 

může být na realitním trhu úplně jiná situace. 

Vysvětleno. 
Hlavním důvodem zavedení institutu směrné hodnoty bylo eliminovat 

povinnost poplatníků předkládat v daňovém řízení ocenění nemovitých 

věcí znalcem. Proto Ministerstvo financí nesdílí názor, že koncept 

směrné hodnoty se v praxi neosvědčil. Úkol omezit předkládání 

znaleckých posudků byl zavedením směrné hodnoty splněn. Směrná 

hodnota na rozdíl od zjištěné ceny není skutečným oceněním nemovité 

věci. Institut směrné hodnoty a její porovnávání se sjednanou cenou 

slouží k ověření reálnosti výše sjednané ceny tak, aby nedocházelo 

k simulaci nižších tržních kupních cen, v jejímž důsledku by mohlo 

docházet k nežádoucí daňové optimalizaci. Údaje o nemovitých věcech, 

vyplňované poplatníky pro určení směrné hodnoty, byly zvoleny tak, 

aby nečinily problémy ani laické veřejnosti a zároveň umožňovaly 
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Tato připomínka je zásadní. dostatečnou představu o stavebně technickém vybavení nemovité věci. 

Tyto údaje slouží následně nejen Ministerstvu financí, ale i Českému 

statistickému úřadu, který z nich vychází při statistických 

vyhodnocování pro potřeby EU. Původně se předpokládalo, že údaje o 

nemovitých věcech budou čerpány z databáze RÚIAN a nikoliv 

vyplňovány daňovými poplatníky. Tento předpoklad se nenaplnil, 

neboť databáze RÚIAN nebyla do současné doby v plném 

(dostatečném) rozsahu naplněna potřebnými údaji.  

Směrná hodnota vychází vždy z již realizovaných prodejů, je tedy 

pochopitelné, že na realitním trhu může být v době právních účinků 

vkladu jiná situace (skokové změny v cenách v tak krátkém období se 

za stávající ekonomické situace nepředpokládají). Je však nutno vzít 

v úvahu, že se jedná o cenové údaje postavené na průkazných 

sjednaných cenách, které proto zajišťují objektivní a spravedlivé 

ocenění pro určení daňové povinnosti pro všechny poplatníky.  

 

V průběhu vypořádání SMS ČR uvedlo, že z informací SMS ČR 

vyplývá, že poplatníci daně z nabytí nemovitých věcí směrnou hodnotu 

prakticky nevyužívají a z opatrnosti dávají přednost zjištěné ceně na 

základě znaleckého posudku, zřejmě zejména s ohledem na složitost 

výpočtových mechanismů a jejich neschopnost reagovat na reálný 

vývoj cen na trhu. SMS ČR proto požadovalo do obecné části důvodové 

zprávy uvést data, v kolika případech byla směrná hodnota poplatníky 

užita a dále v kolika z nich jí poplatníci zvládli určit přesně, aniž by 

Finanční úřad musel jejich výpočet rozporovat. 

Ministerstvo financí se s těmito informacemi neztotožnilo. Pokud 

zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí umožňuje 

určovat směrnou hodnotu pro nemovitou věc, pak v převážné většině 

přiznání týkajících se těchto nemovitých věcí poplatníci volí právě 

směrnou hodnotu. Toto tvrzení lze doložit údaji z databáze Ministerstva 

financí, dle kterých bylo podáno již přes půl milionu přiznání s volbou 

směrné hodnoty. Podíl přiznání se zvolenou směrnou hodnotou v roce 

2016 činil 47 % a v roce 2017 činil 61 % ze všech přiznání, kdy byla 

určována zjištěná cena nebo směrná hodnota. Není tedy zřejmé z jakých 

informací SMS ČR vycházelo. Dále není zřejmé z čeho SMS ČR 

usuzuje na složitost výpočtu a neschopnost reagovat na reálný vývoj 

cen na trhu. Jedná se o zcela běžné výpočty a základní ceny je možno 

v případě potřeby aktualizovat samostatnou vyhláškou. 

Je třeba rovněž zdůraznit, že poplatníci směrnou hodnotu v daňovém 

přiznání nepočítají, tudíž počet případů, kdy by musel správce daně 

jejich výpočet rozporovat, je nulový.  

Požadavek na vložení předmětné informace do obecné části důvodové 

zprávy nebyl neakceptován, neboť ho Ministerstvo financí považuje za 
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neodůvodněný, který nemá žádný vztah k novelizovanému textu a ani 

ho nevysvětluje. 

 

62. Sdružení místních 

samospráv ČR 

2. Z Připomínka č. 2 k Čl. I bodům 14, 16, 23, 25, 26, 27 a 29  

Nové postupy pro výpočet směrné hodnoty jsou totožné, jako postupy 

v oceňovací vyhlášce č. 441/2013 Sb. Ani z důvodové zprávy navíc 

není jasné, proč předkladatel chce postupy měnit a už vůbec ne proč 

právě takovýmto způsobem. 

Z informací SMS ČR vyplývá, že nynější vzorce pro výpočet jsou tak 

složité, že ani lidé s ekonomickým vzděláním a profesní praxí v oboru 

daní, kteří se octnou v postavení poplatníka, nejsou schopni s jistotou 

směrnou hodnotu vypočítat. Poplatníci tak nemohou nijak kontrolovat 

správnost postupu správce daně a bránit případné libovůli. Novela 

ovšem, zdá se, tento problém neřeší a nové postupy nejsou o nic 

jednodušší. 

Tato připomínka je zásadní.  

Vyhověno a vysvětleno. 
Ocenění směrnou hodnotou, na rozdíl od zjištěné ceny, vychází ze 

zastavěných ploch podlaží a nikoliv obestavěného prostoru, proto 

výpočet nemůže být totožný s výpočtem zjištěné ceny. Z analýzy 

úrovně sjednávaných cen a určovaných směrných hodnot nemovitých 

věcí vyplynulo, že směrná hodnota je vůči sjednávaným cenám 

podhodnocená (tedy nižší). Předpokladem při návrhu způsobu výpočtu 

směrné hodnoty bylo to, že se tímto způsobem budou oceňovat pouze 

srovnatelné stavby běžného (převládajícího) provedení. Stávající 

výpočet směrné hodnoty vychází z metody nepřímého porovnání, kdy 

jsou prováděny úpravy základních cen jednotlivými koeficienty za 

účelem zohlednění rozdílností. Tato metoda přináší objektivní výsledky 

v případech, kdy hodnocený vzorek vykazuje minimální rozdíly se 

vzorkem, s nímž je srovnáván. Neumožňuje však v určované směrné 

hodnotě objektivně korigovat extrémní skutečnosti, které mohou nastat 

u jednotlivých znaků. Nový výpočet na základě přirážek a srážek 

umožňuje lépe korigovat tyto odchylky. Uvedené výpočty jsou 

v oceňovací praxi běžně používané. Kontrolu správnosti postupu 

správce daně lze provést na základě dotčené vyhlášky k provedení 

zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 

uveřejňované nejen ve Sbírce zákonů, ale i dalších odborných 

publikacích.  Princip a důvody zavádění nových výpočtů byly doplněny 

do obecné části odůvodnění.  

 

62. Sdružení místních 

samospráv ČR 

3. D Připomínka č. 3 k Čl. II  

Novela zavádí dřívější účinnost tabulek stanovujících základní ceny. 

Důvodová zpráva ovšem nijak neřeší, jak budou v ročním 

„přechodném období“ fungovat výpočty s původními vzorci, ale 

novými základními cenami (a zda např. nebudou úplně zcestné). Pokud 

výpočty takto fungovat budou, pak opět není jasné, proč je nutné 

vzorce vůbec měnit. 

Vyhověno. 
Provedené úpravy v novele nevyžadují žádné „přechodné období“, 

neboť základní ceny byly aktualizované pro stávající výpočet směrné 

hodnoty. U nových výpočtů je navržena určitá legisvakance, která 

umožní Finanční správě zabezpečit potřebné programové zajištění. 

K účinnosti této části novely vyhlášky budou další novelou vyhlášky z 

důvodu nového výpočtu též nově upraveny základní ceny, a to tak, že 

budou aktualizovány podle výše sjednávaných cen na trhu nemovitých 

věcí. Odůvodnění „K čl. II – účinnost“ bylo doplněno o informaci, že 

delší legisvakanční lhůta je třeba z důvodu zapracování do 

informačního systému správce daně a že s účinností k 1. lednu 2019 

budou další novelou aktualizovány základní ceny. 

 

62. Sdružení místních 

samospráv ČR 

4. Z Připomínka č. 4 k absenci přechodného ustanovení  

Novela neobsahuje přechodné ustanovení, které by řešilo problematiku 

daňových povinností vzniklých před datem účinnosti změn. Změna 

Vyhověno jinak a vysvětleno. 
Ministerstvo financí je toho názoru, že přechodné ustanovení není 

nutné, neboť pravidlo, které je navrhováno, vyplývá z principu zákazu 
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základních cen i změna potupu výpočtu jsou samozřejmě velice 

podstatnými skutečnostmi pro výpočet směrné hodnoty (a tím pádem 

potenciálně pro výpočet daně). Navrhujeme následující znění 

přechodného ustanovení: 

1. Pro určení směrné hodnoty u daňových povinností daně z nabytí 

nemovitých věcí vzniklých přede dnem nabytí účinnosti bodů 36, 39, 

41, 43 a 45 této vyhlášky, se použije vyhláška č. 419/2003 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti bodů 36, 39, 41, 43 a 45 

této vyhlášky. 

2. Pro určení směrné hodnoty u daňových povinností daně z nabytí 

nemovitých věcí vzniklých přede dnem nabytí účinnosti bodů této 

vyhlášky, se použije vyhláška č. 419/2003 Sb., ve znění účinném přede 

dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. 

Tato připomínka je zásadní. 

retroaktivity. Při určování směrné hodnoty (obdobně tak i při 

oceňování) se vychází ze stavu ke dni nabytí vlastnického práva, a to 

z povahy věci zpětně. Pouze v případě, že by bylo cílem jiné řešení, 

bylo by nutné psát přechodné ustanovení.  

Tento druh přechodného ustanovení se standardně do novel právních 

předpisů v oblasti oceňování nepíše. Pokud by bylo uvedeno v této 

vyhlášce, vyvolávalo by pochybnosti, z jakého důvodu není uvedeno 

v případě všech novelizací oceňovacích předpisů, které se využívají i 

pro účely jiných daní a mají významný přesah i mimo oblast daní. 

Přechodné ustanovení není vždy nutnou součástí novely. Při každé 

novelizaci je nezbytné zvážit, zda navrhované změny vyžadují zvláštní 

úpravu přechodného režimu, a pokud ano, pak je nutné přechodné 

ustanovení zapracovat. Naopak je ale běžné přechodné ustanovení 

neuvádět, pokud z věcného hlediska není nutné, což je právě tento 

případ.  

Vysvětlení, jak bude probíhat přechodný režim, však bylo doplněno do 

odůvodnění vyhlášky. 

 

63. Správa státních 

hmotných rezerv 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

64. Státní úřad pro 

jadernou bezpečnost 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

65. Svaz měst a obcí 1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

69. Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže 
1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

70. Úřad pro ochranu 

osobních údajů 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

71. Úřad pro přístup 

k dopravní 

infrastruktuře 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

73. Úřad pro zahraniční 

styky a informace 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

74. Úřad pro 

zastupování státu ve 

věcech majetkových 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

75. Úřad průmyslového 

vlastnictví 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 
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80. Katedra finančního 

práva a finanční 

vědy PF UK 

1. D K čl. I bodu 2: 

V nově doplňovaném § 2 odst. 3 se uvádí, co se pro účely určování 

směrné hodnoty rozumí zastavěným stavebním pozemkem, a co se 

naopak za zastavěný stavební pozemek nepovažuje. Ve větě poslední 

tohoto ustanovení se navrhuje stanovit, že „za zastavěný stavební 

pozemek se dále nepovažuje pozemek, který je zastavěný […] jinou 

stavbou plnící pouze doplňkovou funkci k pozemku či stavbě“. Nicméně 

není jasné, jaký je vztah mezi pojmem „stavba plnící pouze 

doplňkovou funkci“ a pojmem „doplňková stavba“ definovaným v §12 

písm. c) vyhlášky jako stavba „podle § 15 odst. 3 písm. d) zákonného 

opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí neuvedená 

v písmenech a) až c) a stavba, která by jí byla, pokud by nebyla 

součástí pozemku“. Vzhledem k tomu, že má jít zjevně o odlišné druhy 

staveb, z nichž v případě první se směrná hodnota neurčuje, 

zatímco v druhém případě se naopak směrná hodnota určuje, jsou oba 

používané pojmy poměrně zaměnitelné a překrývají se. Doporučuje se 

proto vyjasnit vzájemný vztah mezi názvy těchto pojmů a pojmy od 

sebe rozlišit. 

Vyhověno. 
Dotčená věta včetně pojmu „stavba plnící pouze doplňkovou funkci k 

pozemku či stavbě“ byla nahrazena větou „Za zastavěný stavební 

pozemek se dále nepovažuje pozemek, který je zastavěný pouze 

oplocením nebo zpevněnou plochou do 25m2.“, neboť zřízení oplocení 

nebo zpevněné plochy do 25 m2 na pozemku podle § 15 odst. 3 písm. e) 

zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí nebrání 

tomu, aby se u takového pozemku určovala směrná hodnota. Zároveň 

tento druh staveb nemá pro účely této vyhlášky způsobovat zastavěnost 

stavebního pozemku. 

80. Katedra finančního 

práva a finanční 

vědy PF UK 

2. D K čl. I bodu 43: 

Lze mít za to, že důvodem neuvedení žádné základní ceny pro obce nad 

50 000 obyvatel v Karlovarském kraji v tabulce č. 1 přílohy 

č. 8 k vyhlášce je pravděpodobně pokles počtu obyvatel v Karlových 

Varech (podle dostupných údajů) pod tuto hranici, a proto se v tomto 

kontextu jeví uvedení této ceny jako nadbytečné. Upozorňuje se však, 

že tato veličina je v čase proměnná a v případě, že počet obyvatel 

Karlových Varů vzroste opět nad hranici 50 000, hrozí, že nebude 

možné přiřadit určeným stavbám příslušnou základní cenu zastavěné 

plochy podlaží těchto staveb podle této tabulky. 

Vyhověno. 
Nově se v případě Karlovarského kraje nebude rozlišovat mezi obcemi 

nad 50 000 obyvatel a ostatními obcemi. Základní cena bude uvedena 

pro všechny obce ve stejné výši. 

Připomínky neuplatnila tato připomínková místa: 

Úřad vlády České republiky - Ministr a předseda Legislativní rady vlády, Agrární komora, Asociace krajů, Česká advokátní komora, Družstevní asociace, Energetický regulační úřad, Finanční 

arbitr, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Hospodářská komora České republiky, Kancelář prezidenta republiky, Kancelář veřejného ochránce práv, Komora auditorů, Konfederace 

zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Krajský úřad Karlovarského kraje, Krajský úřad kraje Vysočina, Krajský úřad Pardubického kraje, Notářská komora, Rada pro rozhlasové a 

televizní vysílání, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Technologická agentura, Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 

Úřad vlády České republiky - Rada pro vývoj, výzkum a inovace, Ústav pro studium totalitních režimů, Ústavní soud, Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, Katedra finančního práva a 

národního hospodářství PF MU, Rada hospodářské a sociální dohody ČR, Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci, Občanské sdružení majitelů domů v ČR, Svaz účetních a 

Zemědělský svaz ČR. 
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