
Informaþní leták pro poplatníky danČ z nemovitých vČcí


DaĖ z nemovitých vČcí – novinky od 1. 1. 2014
Dnem 1. 1. 2014 nabývá úþinnosti zákonné opatĜení Senátu þ. 344/2013 Sb., kterým se mČní mimo jiné
i zákon þ. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon“),
pĜedevším v návaznosti na zmČny, které v soukromém právu pĜináší zákon þ. 89/2012 Sb., obþanský
zákoník (dále jen „nový obþanský zákoník“). Uvedenou novelou dochází k nČkterým významným
zmČnám, mimo jiné i s dopadem na stanovení danČ.

U nČkterých poplatníkĤ dojde ve srovnání s pĜedchozím zdaĖovacím obdobím ke
zmČnČ okolností rozhodných pro vymČĜení danČ ve smyslu § 13a odst. 1 zákona,
aþkoliv žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli.
I tito poplatníci však mají povinnost podat daĖové pĜiznání na rok 2014.
A to dokonce i tehdy, když u nich dojde ke snížení daĖové povinnosti.
1. ZmČny ovlivĖující výši danČ, u nichž má poplatník povinnost podat daĖové pĜiznání
za rok 2014:
¾ Snížení daĖové povinnosti:
 Stavby vleþek jsou od 1. 1. 2014 pĜedmČtem danČ z pozemkĤ jako zpevnČné plochy
pozemkĤ užívané k podnikání, nikoli pĜedmČtem danČ ze staveb.
 NČkteré stavby nejsou od 1. 1. 2014 pĜedmČtem danČ ze staveb a jednotek, neboĢ nejsou
zdanitelnou stavbou podle zákona, tj. budovou nebo inženýrskou stavbou uvedenou v
pĜíloze zákona. Jedná se napĜ. o tzv. plošné stavby, které se nacházejí na jiných druzích
pozemkĤ, než je zastavČná plocha a nádvoĜí nebo zpevnČná plocha.
 Za nadzemní podlaží pro výpoþet sazby danČ u staveb užívaných k podnikání se již
nepovažuje takové nadzemní podlaží, jehož zastavČná plocha je menší než 1/3 zastavČné
plochy stavby. U nČkterých staveb pro podnikání tak dochází ke snížení poþtu podlaží.
¾ Zvýšení daĖové povinnosti:
 Pozemky urþené k zastavČní zdanitelnými stavbami, osvobozenými od danČ ze staveb a
jednotek podle § 9 odst. 1 písm. i) a j) zákona budou od 1. 1. 2014 (na rozdíl od stávající
právní úpravy) po dobu, než bude stavba dokonþena, zdaĖovány jako pozemky stavební.
Jedná se o pozemky urþené k zastavČní stavbami, které doposud nebyly pĜedmČtem danČ ze
staveb, jako jsou stavby vodáren, úpraven vody, kanalizaþních zaĜízení, rozvodných
zaĜízení, nebo stavby pro veĜejnou dopravu. Jedná se zde o stavby zdanitelné daní
z nemovitých vČcí, tj. budovy nebo vybrané inženýrské stavby. Nebude-li takováto stavba
dokonþena v roce 2013, poplatník je povinen uvedenou zmČnu zohlednit v daĖovém pĜiznání
na rok 2014.
 Je-li vlastníkem pozemku pod bytovým domem rozdČleným na jednotky subjekt, který není
vlastníkem žádné z jednotek, je tento pozemek pĜedmČtem danČ z pozemkĤ a poplatníkem
danČ je vlastník pozemku bez ohledu na to, že je pozemek zastavČn stavbou. Tento poplatník
je povinen na zdaĖovací období 2014 podat daĖové pĜiznání. Výjimkou je pĜípad, kdy je
tento pozemek ve vlastnictví státu nebo ve vlastnictví té obce, na jejímž území se nachází,
neboĢ pak je od danČ osvobozen a není povinnost toto osvobození uplatnit v daĖovém
pĜiznání. 
¾ ZmČna osoby poplatníka:
 Zatímco do roku 2013 byly poplatníky danČ za nemovité vČci, tvoĜící jmČní podílových
fondĤ þi fondĤ obhospodaĜovaných penzijní spoleþností, investiþní þi penzijní spoleþnosti
obhospodaĜující tyto fondy, jsou od 1. 1.2014 poplatníky danČ pĜímo tyto fondy, jimž proto
vzniká povinnost podat daĖové pĜiznání na rok 2014.

Poplatníkem danČ je tedy novČ:
- podílový fond
- fond obhospodaĜovaný penzijní spoleþností,
samozĜejmČ pouze za nemovité vČci, tvoĜící jmČní tČchto fondĤ. Za nemovité vČci, které jsou ve
vlastnictví investiþních þi penzijních spoleþností, které fondy obhospodaĜují, jsou poplatníky
nadále tyto spoleþnosti.

2. ZmČny ovlivĖující výši danČ, u nichž nemá poplatník povinnost podat daĖové
pĜiznání za rok 2014:
Poplatníkovi, který vlastní kromČ bytu/nebytového prostoru a podílu na spoleþných þástech
domu i podíl na spoleþném pozemku pĜesahujícím zastavČnou plochu domu nebo na
pozemku, který je užíván spolu s jednotkou a je ve spoluvlastnictví všech vlastníkĤ jednotek
v domČ, se daĖ nepatrnČ zvýší. Stane se tak v dĤsledku použití vyššího koeficientu 1,22 pĜi
stanovení upravené podlahové plochy pro základ danČ ze staveb a jednotek, zohledĖujícího
existenci tohoto spoleþného pozemku, který již nebude pĜedmČtem danČ z pozemkĤ.
PĜepoþet danČ provede správce danČ automatizovanou konverzí, daĖ vymČĜí z moci úĜední
a novou výši danČ poplatníkovi sdČlí rozhodnutím, zpravidla hromadným pĜedpisným
seznamem, pĜípadnČ platebním výmČrem. Nedojde-li tedy u poplatníka k jiným zmČnám,
nevzniká mu povinnost podat daĖové pĜiznání na rok 2014 za již dĜíve pĜiznané jednotky.
 Poplatníkem se stává také (rozšíĜení okruhu poplatníkĤv souladu s novým obþanským
zákoníkem):
- pachtýĜ
- stavebník u pozemkĤ zatížených právem stavby (tj. ten, v jehož prospČch bylo právo
stavby zĜízeno)
- svČĜenský fond,
ale protože takový subjekt nebude existovat 1. 1. 2014, bude existence takového subjektu
ovlivĖovat daĖovou povinnost nejdĜíve na zdaĖovací období 2015.
 ZmČna režimu v pĜípadČ nezvolení spoleþného zástupce u nemovitých vČcí v podílovém
spoluvlastnictví – správce danČ vymČĜí spoluvlastníkĤm daĖ za jejich spoluvlastnické
podíly z moci úĜední.


3. ZmČny formální, bez dopadu na výši danČ, které vyplývají z nových pojmĤ
obþanského zákoníku:


zmČna názvu danČ na daĖ z nemovitých vČcí, která se skládá z danČ z pozemkĤ a z danČ ze
staveb a jednotek
 zmČny názvĤ pĜedmČtĤ danČ ze staveb a jednotek:
Ͳ
zdanitelná stavba, tj. budova nebo vybraná inženýrská stavba,
Ͳ
jednotka (v daĖovém pĜiznání se uvádí jako byt nebo nebytové jednotky þlenČné podle
využití)
 zmČny oznaþení a logického uspoĜádání nČkterých právních dĤvodĤ osvobození, zpravidla
bez dopadu na trvající, již dĜíve poskytnutá osvobození.

4. ZmČna režimu v pĜípadech úmrtí poplatníka ve lhĤtČ pro podání daĖového
pĜiznání – daĖové pĜiznání za zemĜelého, byl-li povinen jej podat a tuto povinnost nesplnil,
podává osoba spravující pozĤstalost.
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TISKOVÁ ZPRÁVA
k podávání pĜiznání k dani z nemovitých vČcí na rok 2014
V pátek 31. ledna konþí lhĤta pro podání pĜiznání k dani z nemovitých vČcí na rok
2014. Týká se pĜedevším vlastníkĤ nemovitých vČcí, u kterých probČhla v roce 2013
nČjaká zmČna, aĢ již nemovitou vČc nabyli, pĜestali být jejím vlastníkem nebo došlo
k nČjaké zmČnČ, napĜ. pĜístavbČ, zbourání nebo zvýšení poþtu nadzemních podlaží.
Povinnost podat pĜiznání k dani z nemovitých vČcí se týká také nájemcĤ pronajatého
pozemku vedeného v katastru nemovitostí v zjednodušené evidenci, pokud došlo
k nČjaké zmČnČ.
Do jednoho pĜiznání jsou uvádČny všechny nemovité vČci (pozemky, stavby a
jednotky), které se nachází na území jednoho kraje k 1. 1. 2014.
Dalšími vlastníky, kterých se povinnost podat daĖové pĜiznání týká, aþkoliv žádnou
nemovitost nenabyli ani nepozbyli, jsou napĜ.:
- majitelé stavby vleþek a majitelé nČkterých staveb, které novČ podle zákona o
dani z nemovitých vČcí nejsou zdanitelnou stavbou,
- majitelé staveb užívaných pro podnikání s nadzemním podlažím, jehož
zastavČná plocha je menší než 1/3 zastavČné plochy stavby,
- majitelé pozemkĤ urþených k zastavČní zdanitelnými stavbami osvobozenými
od danČ ze staveb a jednotek, napĜ. vodárny, úpravny vod, kanalizaþní
zaĜízení, rozvodná zaĜízení, stavby pro veĜejnou dopravu,
- majitelé pozemkĤ pod bytovými domy, kteĜí nejsou vlastníky žádné z jednotek
v domČ (netýká se pozemkĤ ve vlastnictví obce, na jejímž území se pozemek
nachází).
DaĖové pĜiznání naopak nepodává ten vlastník nemovité vČci, u nČhož oproti roku
2014 dojde ke zmČnČ výše danČ pouze v dĤsledku zmČny velikostního þi místního
koeficientu, prĤmČrné ceny pĤdy a zániku osvobození od danČ. Povinnost podat
daĖové pĜiznání nemá ani poplatník, který kromČ bytu a podílu na spoleþných
þástech domu vlastní i podíl na spoleþném pozemku pĜesahujícím zastavČnou plochu
domu.
PodrobnČjší informace najdete pĜímo v zákonČ o dani z nemovitých vČcí þ. 338/1992
Sb. ve znČní platném od 1. 1. 2014, na internetových stránkách
www.financnisprava.cz nebo v letáku Finanþní správy ýeské republiky – Infomaþní
leták pro poplatníky danČ z nemovitých vČcí.
ZmČny jsou také v tiskopise PĜiznání k dani z nemovitých vČcí. Doporuþujeme využít
k vyplnČní a podání daĖového pĜiznání elektronickou aplikaci na internetových
stránkách www.daneelektronicky.cz . Tato aplikace znaþnČ usnadĖuje vyplnČní,

obsahuje nápovČdu, kontroly a automatické doplnČní nČkterých položek s možností
vytištČní tiskopisu.
Tiskopisy v papírové podobČ jsou k dispozici na všech územních pracovištích
Finanþního úĜadu pro Pardubický kraj, vþetnČ PokynĤ k vyplnČní pĜiznání k dani
z nemovitých vČcí.
Místní koeficienty dle § 12 zákona o dani z nemovitých vČcí zĤstaly v obcích
Pardubického kraje proti pĜedchozímu roku nezmČnČny. Celkem 11 obcí v našem
kraji již v minulosti využilo možnost zvýšit obecnČ závaznou vyhláškou místní
koeficient, z toho devČt obcí stanovilo koeficient ve výši 2, jedna ve výši 3 a jedna ve
výši 5. Informace o tČchto koeficientech je možno získat na stránkách
www.financnisprava.cz nebo pĜímo na územních pracovištích.
Finanþní úĜad pro Pardubický kraj vychází vstĜíc poplatníkĤm a na všech svých
územních pracovištích rozšiĜuje v týdnu od 27. 1. 2014 do 31. 1. 2014 úĜední
hodiny pro podání pĜiznání k dani z nemovitých vČcí, a to od 8:00 do 17:00 hod.
PĜesto doporuþujeme nenechávat podání pĜiznání k dani z nemovitých vČcí a
pĜípadné konzultace a dotazy na poslední chvíli.
V Pardubicích dne 15. ledna 2014
Ing. Hana Patoþková
tisková mluvþí
Finanþního úĜadu pro Pardubický kraj
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