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Abstrakt: Příspěvek se zabývá zdaněním nemovitých věcí v České republice. 

Východiskem byla kritická literární rešerše relevantních zdrojů a následně byl 

uskutečněn výzkum formou dotazníkového šetření. Pro zpracování bylo využito 

839 dotazníků. Na základě primárního výzkumu bylo ověřováno u poplatníků 

daně z nemovitých věcí vnímání této lokální daně. Dotazníkové šetření bylo 

vyhodnoceno pomocí neparametrického testu Kruskal-Wallis v programu 

SPSS. Na základě empirického šetření bylo zjištěno, že průměrná výše daně 

byla nejvyšší u respondentů, kteří vnímali daňové zatížení jako vysoké. Bylo 

zjištěno, že většina těchto respondentů také ví, jak byly vybrané prostředky 

využity a jaké konkrétní projekty byly v obci realizovány. 

 

Klíčová slova: Daň z nemovitých věcí, vnímání daňového zatížení, daňové 

výnosy.  

 

Abstract: The paper deals with immovable property taxation in the Czech 

Republic. After a critical literature search of relevant sources, the research was 

carried out via survey. 839 questionnaires were included into processing.  

Primary research assesses how taxpayers of immovable property taxes 

perceive this local tax. The survey data were evaluated using Kruskal-Wallis 

non-parametric test in SPSS Statistics. Based on the empirical survey it was 

found, that an average tax amount was the highest for those respondents who 

perceived tax burden as high. Most of the respondents also knew how the 

collected funds were used and which concrete projects were implemented in the 

municipality. 
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1 ÚVOD 

Daň z nemovitých věcí není v rámci EU harmonizována, proto se liší přístupy 

jednotlivých členských států ke zdanění. Velké rozdíly existují zejména 

v postavení daně z nemovitých věcí v daňových mixech jednotlivých států. 

Odlišnosti lze nalézt jak v pravomocích obcí při stanovení daně z nemovitých 

věcí tak také mezi subjekty, které správu daně vykonávají. V konečném 

důsledku by však výše daně z nemovitých věcí, ať již je stanovována centrální 

nebo lokální autoritou, měla odrážet ekonomický stav lokality i ekonomickou 

situaci obyvatel. Nižší ekonomická výkonnost by současně s nižší mírou 

zdanění nemovitých věcí mohla vytvářet příznivější podnikatelské prostředí. 

Proto je důležité, aby místní samosprávy měly k dispozici účinný nástroj 

na formování ekonomického prostředí v rámci svého regionu. Takto mohou 

také vytvářet konkurenční prostředí vůči jiným regionům. 

Příjmy z daní z nemovitých věcí nejsou pro veřejné rozpočty většinou 

významné, ale období nepříznivé hospodářské situace nutí vlády zamýšlet 

se i nad tímto zdrojem příjmů a jsou pak zvažovány případné změny vedoucí 

k posílení jejich výnosů. Polarita názorů v jednotlivých členských státech 

EU vede k zajímavému srovnání a řešení, které zachycuje silné stránky různých 

přístupů k daním z nemovitých věcí (UN-HABITAT, 2013). 

V rámci zdanění nemovitých věcí je tak možno sledovat více rozdílných 

přístupů i empirických studií. Oceňování nemovitostí pro účely stanovení 

základu daně z nemovitých věcí je často diskutovaným tématem (Horne 

a Felsenstein, 2010 či Presbitero a kol., 2014) a Česká republika je kritizována 

za svůj jednotkový přístup ve stanovení základu daně a nedostatečnou 

provázanost na reálnou hodnotu nemovitostí (OECD 2010; 2011; EK, 2015). 

Rovněž je České republice doporučováno zvýšení efektivních daňových sazeb 

u daně z nemovitých věcí, aby stoupl podíl příjmů, které mají obce pod přímou 

kontrolou (OECD 2016). Možnostmi využití zdanění nemovitostí v souvislosti 

s potenciálním zvýšením příjmů pro obecní rozpočty se zabývali Coombs a kol. 

(2012). Jak uvádí Bird (2011), obecní příjmy by měly naplňovat potřeby 

obyvatel a politická reprezentace by měla nést odpovědnost za racionální 

rozhodnutí. Daň z nemovitých věcí má určité opodstatnění, umožňuje 

skutečnou participaci občanů na projektech obce a poskytuje zajímavý nástroj 

ke zvýšení finanční samostatnosti. Je tak naplňován princip prospěchu (Keith, 

McCluskey, 2004, Mrkývka, 2003) a princip subsidiarity, kdy se rozhodování 

a zodpovědnost ve veřejných záležitostech odehrává na nejnižším stupni 

veřejné správy, která je nejblíže občanům. 
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2 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

V České republice výběr daně z nemovitých věcí zajišťují finanční úřady, 

nicméně výnos této daně je převáděn do rozpočtu té obce, na jejímž území 

se nemovité věci nacházejí. Sazby daně jsou stanoveny zákonem a jejich výše 

je pro všechny obce stejná. Obec má velmi malou pravomoc rozhodnout 

také o osvobození od daně, jelikož to je také upraveno zákonem. O osvobození 

od daně může obec rozhodnout plošně u zemědělských pozemků, avšak tato 

možnost není obcemi moc využívána. Zejména v malých obcích představuje 

daň ze zemědělských pozemků významný podíl na výnosech daně 

z nemovitých věcí, a proto obce nechtějí přijít o výnosy z těchto pozemků 

(Janoušková a Sobotovičová, 2019). Stavby ve vlastnictví státu a krajů jsou 

od daně ze staveb zcela osvobozeny. Obce, na jejichž území se nacházejí stavby 

ve vlastnictví státu či krajů, jsou tím v zájmu úspor výdajů státních a krajských 

rozpočtů kráceny na svých daňových příjmech.  

Obec může ovlivňovat výši výnosů daně z nemovitých věcí zejména 

prostřednictvím koeficientů, které stanoví obecně závaznou vyhláškou. Jedná 

se o korekční koeficient podle počtu obyvatel, obecní a místní koeficient. 

Nejvýznamnější je z tohoto hlediska koeficient místní, který může být stanoven 

ve výši dvě, tři, čtyři a pět. Tímto koeficientem se násobí celá vypočtená daňová 

povinnost, s výjimkou zemědělských pozemků. Koeficient se však vztahuje 

na území celé obce a není možno jej stanovit pouze pro určitou část obce. 

Obcemi je kritizována také samotná výše koeficientů, kterou není možno 

stanovit například s přesností na desetinná čísla. Jak uvádí Janoušková 

a Sobotovičová (2016a) obec může místní koeficient použít nejen 

k dlouhodobému nastavení výnosu daně, ale také dočasně na jedno či více 

zdaňovacích období v případech, kdy potřebuje jednorázové zdroje 

na financování potřebné investice v obci. Jak je vidět z grafu č. 1 v České 

republice se podíl výnosů daně z nemovitých věcí pohybuje hodně 

pod průměrem zemí EU. 
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Obrázek 1: Podíl výnosů daně z nemovitých věcí na celkových daňových výnosech  

 

Zdroj: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-analysis-taxation/data-

taxation_en) 

Výnosy daně z nemovitých věcí mají v ČR rostoucí tendenci, jedinou výjimkou 

je rok 2011. V absolutním vyjádření se výnosy v ČR zvýšily v roce 2017 o 6 

223 mil Kč oproti roku 2001, což představuje nárůst o 137 %. Průměrný 

koeficient růstu je 1,06 s výraznými rozdíly v letech 2009 a 2010, kdy došlo 

k významným legislativním změnám. Od roku 2009 byla rozšířena pravomoc 

obcí z hlediska stanovení konstrukčních prvků daně z nemovitých věcí, 
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Tabulka 1: Daňové výnosy daně z nemovitých věcí v ČR v letech 2001 až 2017  

Rok Roční daňový výnos (v mil. Kč) Koeficient růstu 
2001 4 535  
2002 4 576 1,01 

2003 4 841 1,06 

2004 4 948 1,02 

2005 4 987 1,01 

2006 5 016 1,01 

2007 5 123 1,02 

2008 5 183 1,01 

2009 6 360 1,23 

2010 8 746 1,38 

2011 8 480 0,97 

2012 9 540 1,13 

2013 9 848 1,03 

2014 9 909 1,01 

2015 10 313 1,04 

2016 10 582 1,03 

2017 10 758 1,02 

Zdroj: http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxDetails.html?id=110/1546297200 

Česká republika patří mezi země s nejnižším výnosem daně z nemovitých věcí 

na obyvatele (viz obrázek 2). Obdobně je na tom Chorvatsko a Bulharsko. Mezi 

státy s nejvyšším výnosem daně z nemovitých věcí na obyvatele patří Francie, 

Velká Britanie a Dánsko. Jedná se současně o státy s vyšším podílem daně 

z nemovitých věcí na celkových daňových výnosech (Velká Británie má 

nejvyšší, Francie druhý nejvyšší a Dánsko čtvrtý nejvyšší podíl daně 

z nemovitých věcí na obyvatele). Z výše uvedeného lze vyvodit, že pokud je 

vyšší výnos daně z nemovitých věcí na obyvatele, je také významnější 

postavení daně z nemovitých věcí v daňovém mixu. 
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Obrázek 2: Podíl daně z nemovitých věcí na celkových daňových výnosech (%) 

a daň na obyvatele v EU (EUR)  

 

Zdroj: Evropská komise (2018). Eurostat (2018). Vlastní zpracování 

Zdvojnásobení zákonných sazeb a možnost zavedení zejména místního 
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Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že většina respondentů vnímá 

daňové zatížení jako přiměřené (obr. 3). Lze konstatovat, že výsledky výzkumu 

nepotvrdily původní ekonomický předpoklad, že daň z nemovitých věcí je 

jednou z nejméně oblíbených daní. Naopak výsledek koresponduje 

se skutečností, že ČR patří v rámci EU k zemím s nejnižšími výnosy daně 

z nemovitých věcí. V této souvislosti je zajímavé, že procento respondentů, 

kteří vnímají daňové zatížení jako vysoké se (až na jednu výjimku) zvyšovalo 

s růstem velikosti obce. Tento jev může mít vysvětlení v tom, že občané 

v menších obcích jsou lépe informováni o potřebnosti výnosů daně 

z nemovitých věcí a jejich využití. 

Obrázek 3: Vnímání daňového zatížení v ČR 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro ověření, zda vnímání daňového zatížení souvisí s výší daně z nemovitých 

věcí, byl použit Kruskal-Wallis test a byla stanovena hypotéza H0: Vnímání 

daňového zatížení nezávisí na výši daně z nemovitých věcí, která je placena 

jednotlivými respondenty. 

Tabulka 2: Kruskal-Wallis testové Statistikya,b 

 Výše daně 

Chi-Square 52,683 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

Zdroj: a. Kruskal Wallis Test b. Grouping Variable: Vnímání daňového zatížení 

Nulovou hypotézu zamítáme a můžeme konstatovat, že byla potvrzena 

závislost mezi vnímáním daňového zatížení a výší daně, která je placena 

respondenty. Ačkoliv je daň z nemovitých věcí v ČR ve srovnání s průměrem 

zemí EU nízká, pro některé poplatníky může představovat významnou částku 

vzhledem k jejich příjmům. Týká se to zejména občanů, kteří zejména v obcích 

vlastní více nemovitých věcí, avšak jejich příjem je nízký. Také jednotkový 
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způsob zdanění způsobuje, že poplatníci platí stejnou výši daně za nemovitost 

o stejné velikosti bez ohledu na její tržní hodnotu.  

Při srovnání výše daně a daňového zatížení byly zjištěny zajímavé skutečnosti 

a rozdílné názory respondentů, které vždy nereflektovaly skutečnou výši 

placené daně. Průměrná výše daně byla sice nejvyšší u respondentů, 

kteří vnímali daňové zatížení jako vysoké. Na druhé straně ale byla průměrná 

výše daně u respondentů, kteří vnímali daňové zatížení jako nízké, vyšší 

než u skupiny, která označila daňové zatížení za přiměřené. Zde se nabízí 

prostor pro další porovnání z hlediska příjmů domácností. 

4 ZÁVĚR 

Daň z nemovitých věcí bývá označována jako nejméně oblíbená daň.  

Poplatníci nevidí důvod pro zdanění majetku, který pořídili z příjmu, 

který již byl zdaněn. Daň z nemovitých věcí je potom považována 

za několikeré zdanění příjmů. K pochopení opodstatněnosti této daně mnohdy 

nepřispívá ani skutečnost, že poplatníci mohou vidět využití výnosů této daně 

v dané obci. Na základě výsledků výzkumu se však nepotvrdilo, že daňové 

břemeno u této daně je respondenty v ČR vnímáno jako vysoké. Výsledek 

výzkumu naopak koresponduje se skutečností, že ČR patří v rámci EU k zemím 

s nejnižšími výnosy daně z nemovitých věcí. 

Nicméně, politická reprezentace se často zdráhá v souvislosti s potenciálním 

množstvím volebních hlasů tyto daně zvyšovat. Nejsilnější nástroj ke zvýšení 

obecních příjmů prostřednictvím daně z nemovitých věcí - místní koeficient - 

není obcemi ve větší míře využíván. V České republice je celkem 6 258 obcí 

a v roce 2019 využilo zavedení místního koeficientu pouze 9,7 % obcí. 

Rovněž i vzhledem k poměrně dobrému hospodaření obcí v posledních letech 

jejich zastupitelé nevidí příliš důvodů, proč by měli do současné úpravy 

zdanění nemovitých věcí na svém území nějak zasahovat či ji nějak výrazně 

měnit.  

Avšak zejména v menších obcích může daň z nemovitých věcí tvořit 

významnou část obecního rozpočtu. Jak vyplynulo z primárního výzkumu 

(Janoušková, Sobotovičová, 2016b) vyšší daňové zatížení nemusí být 

poplatníky vnímáno negativně, když je zajištěna transparentnost použití daných 

výnosů. Je tak naplňován princip subsidiarity, kdy se rozhodování 

a zodpovědnost ve veřejných záležitostech odehrává na nejnižším stupni 

veřejné správy, která je nejblíže občanům. Proto by také obce měly mít vyšší 
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možnost ovlivnit výši daně z nemovitých věcí, která by měla zohledňovat 

rozdílné cenové úrovně jednotlivých lokalit. 

Problematika fiskálních vztahů je v České republice diskutována 

již od devadesátých let minulého století. I když došlo k posílení nástrojů 

umožňujících zvýšit výnosy daně z nemovitých věcí, výnos této daně je stále 

výrazně pod průměrem EU. Stále je otázkou diskuzí hodnotový přístup 

stanovení základu daně správa této daně a otázka přerozdělování sdílených 

daní.  
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