
III. 
 

Odůvodnění 

I. Obecná část 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 

Ministerstvo financí je, podle ustanovení § 15 odst. 6 zákonného opatření Senátu 
č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákonné opatření“), zmocněno stanovit podrobný postup pro určení směrné hodnoty za 
účelem zajištění základu daně z nabytí nemovitých věcí. 
K provedení ustanovení § 15 odst. 6 byla vydána vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení 
zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, která nabyla účinnosti 1. ledna 
2014 (dále jen „prováděcí vyhláška“). 
Hlavním cílem předkládaného návrhu novely prováděcí vyhlášky je aktualizace základních 
jednotkových cen nemovitých věcí a dílčí změny v jejich struktuře v návaznosti na změnu 
výpočtů směrné hodnoty nemovitých věcí, která byla provedena v novele prováděcí vyhlášky 
č. 127/2018 Sb. s účinností od 1. ledna 2019. Společně s úpravou výpočtů tak dojde k dalšímu 
přiblížení výše srovnávací daňové hodnoty nemovité věci určené podle směrné hodnoty 
a podle zjištěné ceny. 
Novela dále odstraňuje některé drobné nepřesnosti ve stávajících ustanoveních prováděcí 
vyhlášky. 
Účinnost vyhlášky se navrhuje od 1. ledna 2019, a to z důvodu provázanosti nového výpočtu 
zavedeného vyhláškou č. 127/2018 Sb. a tímto návrhem vyhlášky provedené aktualizace 
základních jednotkových cen nemovitých věcí. 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava navazuje na zákonné zmocnění vyplývající z § 15 
odst. 6 zákonného opatření, podle kterého Ministerstvo financí stanoví vyhláškou postup 
určení směrné hodnoty. 
Oprávnění Ministerstva financí vydávat v mezích své působnosti vyhlášky vyplývá z čl. 79 
odst. 3 Ústavy České republiky, podle kterého ministerstva, jiné správní úřady a orgány 
územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li 
k tomu zákonem zmocněny. Zároveň je třeba dbát ustanovení čl. 11 odst. 5 Listiny základních 
práv a svobod, neboť určení směrné hodnoty může sloužit k určení základu daně z nabytí 
nemovitých věcí. 
Zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu musí přitom dostatečně jasně a určitě 
definovat otázky, jež zákonodárce přenechává právní úpravě v podzákonném předpisu,  
a zároveň nesmí tento prostor vymezovat natolik široce, aby prováděcí předpis zasahoval  
do sféry vyhrazené zákonu. 
Ponechání vymezení postupu pro určování směrné hodnoty na úpravě prováděcí vyhlášky je 
odůvodnitelné, jednak rozsahem a komplexností tohoto postupu, jednak nezbytností zajištění 
pružné reakce na změny na trhu nemovitých věcí. Dojde-li na realitním trhu k významné 
změně, je nezbytné, aby právní úprava určení směrné hodnoty na takovou změnu reagovala. 
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Z hlediska podrobného zhodnocení souladu prováděcí vyhlášky se zákonným opatřením, 
k jehož provedení je navržena, lze odkázat na odůvodnění této vyhlášky. 
Pokud jde o změny vyhlášky navrhované v předložené novele, tyto změny jsou pouze dílčího 
charakteru a nevybočují z mezí stanovených zákonným opatřením. Navrhovaná právní úprava 
je proto v souladu se zákonným opatřením Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí a se 
zákonným zmocněním k jejímu vydání v něm obsaženým. 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 

Oblast daně z nabytí nemovitých věcí není upravena sekundárním právem Evropské unie 
a obecně nepodléhá harmonizaci na úrovni Evropské unie. V této oblasti má Rada pouze 
pravomoc přijímat směrnice ke sbližování vnitrostátních právních předpisů, které mají přímý 
vliv na vytváření nebo fungování vnitřního trhu, a to na základě čl. 115 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (dále jen „SFEU“). Kromě toho jsou členské státy povinny při výkonu svých 
pravomocí respektovat principy dané SFEU (zejména články 18, 45, 49, 56, 63) a dbát na to, 
aby nedocházelo k neodůvodněné diskriminaci na základě státní příslušnosti nebo 
neodůvodněnému omezování volného pohybu osob, služeb a kapitálu nebo svobody 
usazování, jak bylo opakovaně potvrzeno Soudním dvorem Evropské unie. Navrhovaná 
právní úprava není s těmito principy v rozporu. 
Navrhovaná právní úprava je tedy plně slučitelná s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
Prováděcí vyhláška byla novelizována vyhláškou č. 127/2018 Sb., kterou došlo 
k aktualizování základních cen, úpravě postupů a výpočtů směrné hodnoty nemovitých věcí 
a terminologickému sjednocení pojmů používaných pro směrnou hodnotu s pojmy 
používanými pro zjištěnou cenu. Hlavním cílem této novely bylo odstranění poměrně značné 
disproporce mezi výší srovnávací daňové hodnoty nemovité věci určené podle směrné 
hodnoty a podle zjištěné ceny, ke které v současné době v praxi dochází. Novela byla 
publikována ve Sbírce zákonů 28. června 2018 s účinností 1. ledna 2019 s výjimkou 
ustanovení, kterými se aktualizují základní ceny, která nabyla účinnosti 1. července 2018. 
Za účelem přiblížení základních cen používaných pro určení směrné hodnoty nemovitých věcí 
cenám realizovaným za tyto nemovité věci na trhu a rovněž jejich přiblížení základním cenám 
pro zjištěnou cenu dochází k jejich aktualizaci. Za účelem dosažení co největší aktuálnosti 
těchto cen došlo z časového hlediska k oddělení těchto úprav od změny výpočtů provedených 
výše uvedenou novelou č. 127/2018 Sb., neboť změna výpočtů vyžadovala delší 
legisvakanční lhůtu pro přípravu informačního systému správce daně. 
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5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 
obyvatel, zejména na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nemá vliv na podnikatelské prostředí, státní rozpočet, ostatní 
veřejné rozpočty, nemá vliv na specifické skupiny obyvatel včetně národnostních menšin, či 
specifické skupiny obyvatel, ani na životní prostředí. Jde především o parametrické změny 
vedoucí k přiblížení směrné hodnoty co nejvíce cenám sjednaným na volném trhu. 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Současná i navrhovaná právní úprava respektují zákaz diskriminace a rovnost mužů a žen, 
neboť na základě nich nedochází k neodůvodněnému znevýhodnění nebo naopak zvýhodnění 
konkrétních daňových subjektů. 
Současná ani navrhovaná právní úprava nerozlišují adresáty podle jejich pohlaví, rasy, barvy 
pleti, jazyka, víry, náboženství, politického a jiného smýšlení, národního nebo sociálního 
původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného 
postavení. 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

Hlavním cílem prováděcí vyhlášky je provedení zákonného opatření stanovením podrobného 
postupu určování směrné hodnoty. Navrhovaná novela této vyhlášky za účelem naplnění 
tohoto cíle provádí pouze dílčí změny současné právní úpravy, které nemají dopad na ochranu 
soukromí a na ochranu osobních údajů. 

8. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA) 
Obecně je možné u navrhované právní úpravy ve vztahu ke vzniku korupčních rizik odkázat 
na důvodovou zprávu k zákonnému opatření, k jehož provedení je tato úprava navrhována. 
Navrhovaná právní úprava není z korupčního hlediska riziková, neboť převážně přebírá 
stávající právní úpravu. Předložený prováděcí předpis navíc nezavádí diskreci v rozhodování, 
v níž by mohla být korupční rizika spatřována. 
Předkládaný předpis je normou technickou, která vychází z dlouhodobého sledování vývoje 
cen na trhu, vytváření časových a statistických řad a jejich analytického vyhodnocování. 
Změny nemají žádný dopad na věcnou stránku právního předpisu a vznik korupčních rizik se 
nepředpokládá. 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu ve smyslu usnesení 
vlády č. 343/D z roku 2015. 
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II. Zvláštní část 
K čl. I 
K bodu 1 (§ 11 písm. a)) 
Jedná se o upřesnění stávajícího textu, neboť některé regulační plány mohou nahrazovat 
územní rozhodnutí a v tom případě by se jednalo o pozemek stavební a nikoliv o pozemek 
jiný. 
K bodu 2 (Tabulka č. 1 přílohy č. 1) 
Pro určení směrné hodnoty bylo nově navrženo stejné členění obcí pro základní ceny 
stavebních pozemků, jako je uplatňováno pro určování zjištěné ceny. Potřeba sjednocení 
vyplynula ze záměru Ministerstva financí co nejvíce přiblížit určované směrné hodnoty ke 
zjištěným cenám a k cenám realizovaných na trhu s nemovitými věcmi. Základní ceny 
stavebních pozemků jsou samostatně určeny pro „centrální“ části (převážně oblasti 1) 
některých obcí, u kterých jsou sjednávané ceny v centrálních částech mnohonásobně vyšší než 
v ostatních částech těchto obcí (viz graf č. 1). 

Graf č. 1 

 

Z tohoto důvodu došlo ke skokovému navýšení základních jednotkových cen stavebních 
pozemků pro „centrální“ části těchto obcí oproti současným jednotkovým cenám. Stávající 
jednotkové ceny byly pro tyto části podhodnocené. V ostatních oblastech obcí se jednotkové 
ceny stavebních pozemků ve většině případů snížily, což odpovídá realitě na trhu 
s nemovitými věcmi (viz grafy č. 2 a 3). 
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Graf č. 2 

 

Graf č. 3 

 

K bodu 3 (Tabulka č. 1 přílohy č. 2) 
V příloze č. 2 byl upraven text pod tabulkou č. 1 týkající se ocenění nezastavěných pozemků, 
neboť se týká nejen pozemků stavebních, ale i pozemků jiných uvedených pod písmenem b). 
Dále bylo v návaznosti na změnu provedenou v novelizačním bodě 1 doplněno, že koeficient 
podle písmene b) se použije v případě, že nezastavěný pozemek je určen k zastavění k tomuto 
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účelu nejenom územním plánem, nýbrž také regulačním plánem, který nenahrazuje územní 
rozhodnutí, neboť taková situace rovněž může u jiných pozemků nastat. 
K bodu 4 (Tabulka č. 2 přílohy č. 2) 
V tabulce č. 2 přílohy č. 2 se ve znaku S2 – „Poloha obce“ ruší kvalitativní pásmo I. určené 
pro katastrální území města Brno. Toto kvalitativní pásmo je nadbytečné, neboť pro určení 
směrné hodnoty jsou základní ceny všech staveb pro Brno stanoveny, a proto se výpočet 
podle této tabulky pro něj neuplatní. 
K bodu 5 (Tabulka č. 1 přílohy č. 6) 
Oproti stávajícím základním cenám zastavěné plochy podlaží pro stavby rodinného domu, 
rekreační chalupy nebo rekreačního domku ve stávající vyhlášce došlo za předcházející 
období k průměrnému zvýšení sjednávaných cen o 10 %. Z tohoto důvodu došlo k aktualizaci 
základních jednotkových cen těchto nemovitých věcí. Nárůst cen v jednotlivých krajích 
ukazuje graf č. 4. 

Graf č. 4 

 
K bodu 6 (Příloha č. 7) 
V tabulce č. 1 došlo k aktualizaci základních jednotkových cen zastavěné plochy pro stavby 
rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty na základě sjednávaných cen v předcházejícím 
období. 
V tabulce č. 2 došlo k úpravě hodnot kvalitativních pásem znaků V2, V3 a V4 tak, aby byly 
stejné, jako je to v případě ostatních staveb. 
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K bodu 7 (Tabulka č. 1 přílohy č. 8) 
V tabulce č. 1 přílohy č. 8 došlo k aktualizaci základních jednotkových cen zastavěné plochy 
podlaží pro stavbu garáže nebo doplňkovou stavbu a základních cen podlahové plochy 
nebytového prostoru garáže na základě sjednávaných cen v předcházejícím období. 
K bodu 8 (Tabulka č. 1 přílohy č. 9) 
Oproti současným základním jednotkovým cenám podlahové plochy bytů ve stávající 
vyhlášce došlo podle statistického vyhodnocení sjednávaných cen k jejich zvýšení za 
předcházející období v průměru o 19 %, což odpovídá aktuálnímu vývoji cen bytů na 
realitním trhu. Z tohoto důvodu došlo k aktualizaci základních jednotkových cen těchto 
nemovitých věcí. Nárůst cen v jednotlivých krajích ukazuje graf č. 5. 

Graf č. 5 

 

K čl. II – účinnost  
Navrhuje se, aby vyhláška nabyla účinnosti k 1. lednu 2019, a to z důvodu logické 
provázanosti mezi novými výpočty zavedenými vyhláškou č. 127/2018 Sb. a aktualizací 
základních jednotkových cen nemovitých věcí provedenou tímto návrhem vyhlášky. 
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