
Zrušení daně z nabytí nemovitosti a zákonného předkupního práva
 

Nejen v  souv islosti s pandemií onemocnění COVID-1 9 se v láda rozhodla pro zrušení některý ch
zákonný ch institutů souv isejících s přev odem nemov itý ch v ěcí. 

Jedná se o zrušení: 

(i) daně z naby tí nemov itý ch v ěcí; a
(ii) zákonného předkupního práv a mezi spoluv lastníky .

Zatímco o zrušení daně z naby tí nemov itý ch v ěcí v láda rozhodla zejména v e snaze o rozpohy bov ání
trhu s nemov itostmi, dův od pro zrušení zákonného předkupního práv a není jednoznačný . 

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Dne 30. dubna 2020 v láda přijala náv rh zákona, který m má dojít ke zrušení daně z naby tí nemov itý ch
v ěcí. Náv rh zákona ještě musí projít legislativ ním procesem, nicméně v zhledem k tomu, že jde o v ládní
náv rh, lze předpokládat jeho poměrně ry chlé schv álení a přijetí. 

Zrušení daně bude účinné zpětně a bude se v ztahov at (i) na v šechna naby tí nemov itostí, u nichž došlo
k prov edení v kladu do katastru nemov itostí (dokončení v kladov ého řízení) v  prosinci roku 201 9
a později a (ii) na v šechny  nemov itosti neev idov ané v  katastru nemov itostí, pokud smlouv a o jejich
přev odu naby la účinnosti v  prosinci roku 201 9 a později. Splatnost daně by la již dřív e v ládním
opatřením odložena. Ti, kdo již daň zaplatili, budou opráv něni žádat její v rácení. 

Souv isející daňov é odpočty  úroků z úv ěrů pro by tov ou potřebu mají přitom bý t zrušeny  až s účinností
od začátku ledna roku 2022. Osoby , které naby dou v lastnické práv o k nemov ité v ěci v  mezidobí (od
prosince roku 201 9 do konce roku 2021 ) tedy  prav děpodobně nebudou pov inny  daň z naby tí platit, ale
zárov eň jim bude zachov ána možnost snižov at daňov ý  základ prostřednictv ím příslušný ch odpočtů. 

Zrušení zákonného předkupního práva mezi spoluvlastníky

Zákonné předkupní práv o při přev odu spoluv lastnického podílu na nemov ité v ěci by lo do českého
práv ního řádu znov u zav edeno od roku 201 8. S účinností od 1 . červ ence 2020 v šak dojde ke zrušení
tohoto institutu v  ny nější podobě a příslušná ustanov ení občanského zákoníku se v rátí do pův odního
stav u. 

V praxi to znamená předev ším to, že zákonné předkupní práv o se uplatní pouze za situace, kdy  ke
v zniku tzv . podílov ého spoluv lastnictv í dojde pořízením pro případ smrti (ty picky  záv ěť, dědická
smlouv a) nebo jinou práv ní skutečností tak, že spoluv lastníci nemohli sv á práv a a pov innosti od
počátku ov liv nit. Zákonné předkupní práv o na spoluv lastnický  podíl bude nav íc trv at jen 6 měsíců od
v zniku spoluv lastnictv í a neuplatní se při přev odech na některé rodinné příslušníky  nebo na ostatní
spoluv lastníky .  

V případě jaký chkoli dotazů tý kajících se přev odů nemov itostí, nev áhejte prosím kontaktov at Mgr.
Tomáše Slabého na tomas.slaby  (at) randalegal.com.

 

N ewsletter společnosti  ŘA N DA  HA V EL LEGA L advokátní  kancelář s.r.o. informu je obecně o vybraných  legislativních

změnách, ju dikatu ře a právních  problémech. Informace předkládané v  newsletteru  mají  pou ze informativní  povahu

a nepředstavu jí  ú plný přehled změn v legislativě, ju dikatu ře či  právní  praxi . Do newsletteru  jsou  zařazovány informace,

které naše advokátní  kancelář vybírá dle vlastního u vážení  s ohledem na zajímavost či  praktickou  vyu žitelnost informací

pro adresáty  newsletteru . A pl ikovatelnost v  newsletteru  pu bl ikovaných  informací  na speci fické případy je závislá na

https://www.randalegal.com/
mailto:tomas.slaby@randalegal.com


konkrétních  okolnostech . Tento newsletter nepředstavu je právní  radu  a ŘA N DA  HA V EL LEGA L advokátní  kancelář s. r. o.

neodpovídá za apl ikaci  závěrů  či  sku tečností  u vedených  v  newsletteru  na jakýkol i  právní  případ.

 


