
Informa ní leták pro poplatníky dan  z nemovitých v cí

Da  z nemovitých v cí – novinky od 1. 1. 2014 

Dnem 1. 1. 2014 nabývá ú innosti zákonné opat ení Senátu . 344/2013 Sb., kterým se m ní mimo jiné 

i zákon . 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon“), 

p edevším v návaznosti na zm ny, které v soukromém právu p ináší zákon . 89/2012 Sb., ob anský 

zákoník (dále jen „nový ob anský zákoník“). Uvedenou novelou dochází k n kterým významným 

zm nám, mimo jiné i s dopadem na stanovení dan .  

U n kterých poplatník  dojde ve srovnání s p edchozím zda ovacím obdobím ke 
zm n  okolností rozhodných pro vym ení dan  ve smyslu § 13a odst. 1 zákona, 
a koliv žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli.  

I tito poplatníci však mají povinnost podat da ové p iznání na rok 2014.  

A to dokonce i tehdy, když u nich dojde ke snížení da ové povinnosti. 

 

1. Zm ny ovliv ující výši dan , u nichž má poplatník povinnost podat da ové p iznání 

za rok 2014: 

 Snížení da ové povinnosti: 

 Stavby vle ek jsou od 1. 1. 2014 p edm tem dan  z pozemk  jako zpevn né plochy 

pozemk  užívané k podnikání, nikoli p edm tem dan  ze staveb. 

 N které stavby nejsou od 1. 1. 2014 p edm tem dan  ze staveb a jednotek, nebo  nejsou 

zdanitelnou stavbou podle zákona, tj. budovou nebo inženýrskou stavbou uvedenou v 

p íloze zákona. Jedná se nap . o tzv. plošné stavby, které se nacházejí na jiných druzích 

pozemk , než je zastav ná plocha a nádvo í nebo zpevn ná plocha.  

 Za nadzemní podlaží pro výpo et sazby dan  u staveb užívaných k podnikání se již 

nepovažuje takové nadzemní podlaží, jehož zastav ná plocha je menší než 1/3 zastav né 

plochy stavby. U n kterých staveb pro podnikání tak dochází ke snížení po tu podlaží. 

 Zvýšení da ové povinnosti: 

 Pozemky ur ené k zastav ní zdanitelnými stavbami, osvobozenými od dan  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 dokon ena, zda ovány jako pozemky stavební. 

Jedná se o pozemky ur ené k zastav ní stavbami, které doposud nebyly p edm tem dan  ze 

staveb, jako jsou stavby vodáren, úpraven vody, kanaliza ních za ízení, rozvodných 

za ízení, nebo stavby pro ve ejnou dopravu. Jedná se zde o stavby zdanitelné daní 

z nemovitých v cí, tj. budovy nebo vybrané inženýrské stavby. Nebude-li takováto stavba 

dokon ena v roce 2013, poplatník je povinen uvedenou zm nu zohlednit v da ovém p iznání 

na rok 2014.

 Je-li vlastníkem pozemku pod bytovým domem rozd leným na jednotky subjekt, který není 

vlastníkem žádné z jednotek, je tento pozemek p edm tem dan  z pozemk  a poplatníkem 

dan   je vlastník pozemku bez ohledu na to, že je pozemek zastav n stavbou. Tento poplatník 

je povinen na zda ovací období 2014 podat da ové p iznání. Výjimkou je p ípad, kdy je 

tento pozemek ve vlastnictví státu nebo ve vlastnictví té obce, na jejímž území se nachází, 

nebo  pak je od dan  osvobozen a není povinnost toto osvobození uplatnit v da ovém 

p iznání. 

 Zm na osoby poplatníka: 

 Zatímco do roku 2013 byly poplatníky dan  za nemovité v ci, tvo ící jm ní podílových 

fond  i fond  obhospoda ovaných penzijní spole ností, investi ní i penzijní spole nosti 

obhospoda ující tyto fondy, jsou od 1. 1.2014 poplatníky dan  p ímo tyto fondy, jimž proto 

vzniká povinnost podat da ové p iznání na rok 2014. 
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Poplatníkem dan  je tedy nov : 

- podílový fond 

- fond obhospoda ovaný penzijní spole ností, 

samoz ejm  pouze za nemovité v ci, tvo ící jm ní t chto fond . Za nemovité v ci, které jsou ve 

vlastnictví investi ních i penzijních spole ností, které fondy obhospoda ují, jsou poplatníky 

nadále tyto spole nosti. 

 

2. Zm ny ovliv ující výši dan , u nichž nemá poplatník povinnost podat da ové 

p iznání za rok 2014: 

 Poplatníkovi, který vlastní krom  bytu/nebytového prostoru a podílu na spole ných ástech 

domu i podíl na spole ném pozemku p esahujícím zastav nou plochu domu nebo na 

pozemku, který je užíván spolu s jednotkou a je ve spoluvlastnictví všech vlastník  jednotek 

v dom , se da  nepatrn  zvýší. Stane se tak v d sledku použití vyššího koeficientu 1,22 p i 

stanovení upravené podlahové plochy pro základ dan  ze staveb a jednotek, zohled ujícího 

existenci tohoto spole ného pozemku, který již nebude p edm tem dan  z pozemk . 

P epo et dan  provede správce dan  automatizovanou konverzí, da  vym í z moci ú ední 

a novou výši dan  poplatníkovi sd lí rozhodnutím, zpravidla hromadným p edpisným 

seznamem, p ípadn  platebním vým rem. Nedojde-li tedy u poplatníka k jiným zm nám, 

nevzniká mu povinnost podat da ové p iznání na rok 2014 za již d íve p iznané jednotky. 

 Poplatníkem se stává také (rozší ení okruhu poplatník v souladu s novým ob anským 

zákoníkem): 

- pachtý  

- stavebník u pozemk  zatížených právem stavby (tj. ten, v jehož prosp ch bylo právo 

stavby z ízeno) 

- sv enský fond, 

ale protože takový subjekt nebude existovat 1. 1. 2014, bude existence takového subjektu 

ovliv ovat da ovou povinnost nejd íve na zda ovací období 2015. 

 Zm na režimu v p ípad  nezvolení spole ného zástupce u nemovitých v cí v podílovém 
spoluvlastnictví – správce dan  vym í spoluvlastník m da  za jejich spoluvlastnické 

podíly z moci ú ední. 

 

3. Zm ny formální, bez dopadu na výši dan , které vyplývají z nových pojm  

ob anského zákoníku: 

 zm na názvu dan  na da  z nemovitých v cí, která se skládá z dan  z pozemk  a z dan  ze 

staveb a jednotek 

 zm ny názv  p edm t  dan  ze staveb a jednotek:  

 zdanitelná stavba, tj. budova nebo vybraná inženýrská stavba, 

 jednotka (v da ovém p iznání se uvádí jako byt nebo nebytové jednotky len né podle 

využití) 

 zm ny ozna ení a logického uspo ádání n kterých právních d vod  osvobození, zpravidla 

bez dopadu na trvající, již d íve poskytnutá osvobození. 

 

4. Zm na režimu v p ípadech úmrtí poplatníka ve lh t  pro podání da ového 

p iznání – da ové p iznání za zem elého, byl-li povinen jej podat a tuto povinnost nesplnil, 

podává osoba spravující poz stalost. 



 

 

 
FINAN NÍ Ú AD PRO PARDUBICKÝ KRAJ 

Boženy N mcové 2625, 530 02  Pardubice 
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
k podávání p iznání k dani z nemovitých v cí na rok 2014 

 
V pátek 31. ledna kon í lh ta pro podání p iznání k dani z nemovitých v cí na rok 
2014. Týká se p edevším vlastník  nemovitých v cí, u kterých prob hla v roce 2013 
n jaká zm na, a  již nemovitou v c nabyli, p estali být jejím vlastníkem nebo došlo 
k n jaké zm n , nap . p ístavb , zbourání nebo zvýšení po tu nadzemních podlaží. 
 
Povinnost podat p iznání k dani z nemovitých v cí se týká také nájemc  pronajatého 
pozemku vedeného v katastru nemovitostí v zjednodušené evidenci, pokud došlo 
k n jaké zm n . 
 
Do jednoho p iznání jsou uvád ny všechny nemovité v ci (pozemky, stavby a 
jednotky), které se nachází na území jednoho kraje k 1. 1. 2014. 
 
Dalšími vlastníky, kterých se povinnost podat da ové p iznání týká, a koliv žádnou 
nemovitost nenabyli ani nepozbyli, jsou nap .:  

- majitelé stavby vle ek a majitelé n kterých staveb, které nov  podle zákona o 
dani z nemovitých v cí nejsou zdanitelnou stavbou, 

- majitelé staveb užívaných pro podnikání s nadzemním podlažím, jehož 
zastav ná plocha je menší než 1/3 zastav né plochy stavby, 

- majitelé pozemk  ur ených k zastav ní zdanitelnými stavbami osvobozenými 
od dan  ze staveb a jednotek, nap . vodárny, úpravny vod, kanaliza ní 
za ízení, rozvodná za ízení, stavby pro ve ejnou dopravu, 

- majitelé pozemk  pod bytovými domy, kte í nejsou vlastníky žádné z jednotek 
v dom  (netýká se pozemk  ve vlastnictví obce, na jejímž území se pozemek 
nachází). 

 
Da ové p iznání naopak nepodává ten vlastník nemovité v ci, u n hož oproti roku 
2014 dojde ke zm n  výše dan  pouze v d sledku zm ny velikostního i místního 
koeficientu, pr m rné ceny p dy a zániku osvobození od dan . Povinnost podat 
da ové p iznání nemá ani poplatník, který krom  bytu a podílu na spole ných 
ástech domu vlastní i podíl na spole ném pozemku p esahujícím zastav nou plochu 

domu. 

 
Podrobn jší informace najdete p ímo v zákon  o dani z nemovitých v cí . 338/1992 
Sb. ve zn ní platném od 1. 1. 2014, na internetových stránkách 
www.financnisprava.cz  nebo v  letáku Finan ní správy eské republiky – Infoma ní 
leták pro poplatníky dan  z nemovitých v cí. 
 
Zm ny jsou také v tiskopise P iznání k dani z nemovitých v cí. Doporu ujeme využít 
k vypln ní a podání da ového p iznání elektronickou aplikaci na internetových 
stránkách www.daneelektronicky.cz . Tato aplikace zna n  usnad uje vypln ní, 
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obsahuje nápov du, kontroly a automatické dopln ní n kterých položek s možností 
vytišt ní tiskopisu. 
 
Tiskopisy v papírové podob  jsou k dispozici na všech územních pracovištích 
Finan ního ú adu pro Pardubický kraj, v etn  Pokyn  k vypln ní p iznání k dani 
z nemovitých v cí. 
 
Místní koeficienty dle § 12 zákona o dani z nemovitých v cí z staly v obcích 
Pardubického kraje proti p edchozímu roku nezm n ny. Celkem 11 obcí v našem 
kraji již v minulosti využilo možnost zvýšit obecn  závaznou vyhláškou místní 
koeficient, z toho dev t obcí stanovilo koeficient ve výši 2, jedna ve výši 3 a jedna ve 
výši 5. Informace o t chto koeficientech je možno získat na stránkách 
www.financnisprava.cz nebo p ímo na územních pracovištích. 
 
Finan ní ú ad pro Pardubický kraj vychází vst íc poplatník m a na všech svých 
územních pracovištích rozši uje v týdnu od 27. 1. 2014 do 31. 1. 2014 ú ední 
hodiny pro podání p iznání k dani z nemovitých v cí, a to od 8:00 do 17:00 hod. 
P esto doporu ujeme nenechávat podání p iznání k dani z nemovitých v cí a 
p ípadné konzultace a dotazy na poslední chvíli. 
 
 

V  Pardubicích dne 15. ledna 2014 
 

 

 Ing. Hana Pato ková 
 tisková mluv í  
 Finan ního ú adu pro Pardubický kraj 
 


