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Dne 1. června 2016 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České Republiky návrh 

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

věcí („Novela DZN“). Novela DZN, jenž byla předložena vládou České republiky do 

Parlamentu již na podzim loňského roku, si klade za cíl především zjednodušení a vyjasnění 

stávající právní úpravy ohledně daně z nabytí nemovitých věcí („daň“), která se v praxi ukázala 

být místy velice problematická. 

Pokud Novelu DZN schválí Senát Parlamentu České republiky a podepíše prezident České 

republiky, mohla by nabýt účinnosti v průběhu tohoto léta. Mezi nejzásadnější změny, které 

sebou Novela DZN přináší, patří zejména: 

a) změna v osobě poplatníka daně - nově se poplatníkem daně stává nabyvatel 

vlastnického práva k nemovité věci. Současně již nebude možné smluvně přenést 

daňovou povinnost na druhou smluvní stranu (převodce), jak tomu bylo dosud. 

Samotná výše daně činí i nadále čtyři procenta (4%) hodnoty převáděné nemovité 

věci. 

b) změna koncepce daně u nabytí inženýrských sítí – dochází k podstatnému 

zjednodušení úpravy u nabývání inženýrských sítí. Pro určení daně již nebude 

rozhodné, zda jsou inženýrské sítě movitou nebo nemovitou věcí. V případě nabytí 

(spolu)vlastnického práva k inženýrské síti bude předmětem daně pouze úplatné 

nabytí (spolu)vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona, která je částí 

této inženýrské sítě. 

c) územní samosprávní celky daň neplatí – územní samosprávní celky a drobné 

svazky obcí jsou nově od daně plně osvobozeny, a to bez ohledu na důvod nabytí 

vlastnického práva k nemovité věci. 

d) rozšíření okruhu nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která nebudou 

předmětem daně – předmětem daně nově nebude nabytí vlastnického práva k 

nemovité věci prostřednictvím přeměny jakékoli právnické osoby, nejen nabytí 

přeměnou obchodní korporace, jak tomu bylo dle dosavadní úpravy. Tím se rozšiřuje 

okruh vynětí např. i na proměny nadací a spolků. Novela DZN ovšem současně 

zrušila daňové osvobození nabytí vlastnického práva k nemovité věci formou převodu 

jmění na společníka. Nově tak bude takový převod předmětem daně. 

e) daň u nových staveb a jednotek - Ministerstvo financí ČR v návrhu omezuje 

osvobození prvního úplatného nabytí nových staveb a jednotek. Osvobození se nově 

bude týkat pouze dokončených nebo užívaných staveb a jednotek. Osvobození se již 
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 nebude vztahovat na rozestavěné stavby a jednotky. Má se tím zabránit obcházení 

daně v případě převodů rozestavených staveb a jednotek, které nejsou předmětem 

registrace v katastru nemovitostí, a jejich kontrola je tudíž takřka nemožná. 

Máte-li zájem o bližší informace ohledně Novely DZN a jejích konkrétních dopadů, neváhejte 

se na nás obrátit. O dalším vývoji schvalování návrhu Novely DZN Vás budeme i nadále 

informovat. 
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Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace o 

aktuálních tématech, nejedná se o poradenství. 

Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční 

situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by si 

proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby k 

uvedeným informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto 

materiálu nemůže společnost bpv Braun Partners s.r.o., její 

partneři, spolupracovníci či spolupracující advokáti a 

daňoví poradci zaručit přesnost a úplnost informací zde 

obsažených a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za konání 

nebo zdržení se konání na základě informací obsažených v 

tomto materiálu. 
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