
N á v r h 

 

ZÁKON 

ze dne ………………. 2020, 

 
kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

 

Změna zákona o dani z nemovitých věcí 

 

Čl. I 

 

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., 

zákona č. 242/1994 Sb., opatření č. 68/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 

492/2000 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., 

zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 

217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 112/2006 

Sb., 186/2006 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 

296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 

zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 212/2011 Sb., zákona č. 

375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 503/2012 

Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb., zákona č. 23/2015 Sb., zákona č. 84/2015 

Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 13a odst. 1 se před první větu vkládá nová věta „Příslušný správce daně zašle 

poplatníkovi vyplněné daňové přiznání do 31. prosince předcházejícímu 

zdaňovacímu období.“. 

2. V § 13a odst. 1 se ve druhé větě slova „Daňové přiznání se nepodává“ nahrazují 

slovy „Příslušný správce daně poplatníkovi vyplněné daňové přiznání nezasílá, a 

daňové přiznání poplatník nepodává“. 

3. V § 13a odst. 1 se v předposlední větě slova „je poplatník povinen“ nahrazují slovy 

„zašle příslušný správce daně poplatníkovi vyplněné daňové přiznání nebo dílčí 

daňové přiznání do 31. prosince předcházejícímu zdaňovacímu období a 

poplatník je povinen“. 

4. V § 13a odst. 1 se v poslední větě slova „poplatník uvede“ nahrazují slovy „jsou 

uvedeny“. 

 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

ÚČINNOST 
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Čl. II 

 

Tento zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2022. 
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