
 

 

 

 

 

 

Stanovisko č. 1/2017 Unie realitních právníků  

k výkladu Finanční správy týkající se prvního převodu bytových jednotek 

v rodinných domech a osvobození od daně z nabytí  

Unie realitních právníků považuje případný výklad Finanční správy ust. § 7 odst. 1.písm. c) 
zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, který v důsledku neosvobozuje první převod 
bytových jednotek v rodinném domě, od daně z nabytí, za právně nesprávný, zavádějící a 
nepřijatelný.  

Unie realitních právníků považuje za důvodné učinit podnět ministru financí České republiky, aby 
udělil generální pardon a daň v těchto případech osvobodil.  

Pokud nebudou mít nabyvatelé nebo i převodce bytových jednotek v rodinných domech jinou 
možnost, tak doporučujeme domáhat se ochrany práv soudní cestou.  

Stručné odůvodnění: 

Podle informací z médií (cit. dole) a rovněž dle interní informace z Generálního finančního ředitelství, chtějí 
sjednotit správci daně výklad ust. § 7 odst. 1. písm. c) zákonného opatření tak, že do osvobození k prvním 
převodům se nezahrnují první převody bytových jednotek v rodinném domě. Důvodem je evidentně 
aplikace čistě gramatického výkladu právní normy, která sama o sobě nedefinuje pojem bytový dům a 
rodinný dům.  

Finanční správa nyní nově zřejmě vychází z definice bytového domu, která je upravena ve vyhlášce č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a to v § 2 písm. a) uvedené vyhlášky.  

V rámci výkladu zákonného opatření si pomáhá správce daně podzákonnou právní normou a nezohledňují 
právní normy vyšší síly, jako zejména čl. 2) odst. 3) Ústavy České republiky, pravící, že Státní moc slouží 
všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon, přičemž 
v případě výkladu normy, jehož důsledkem by byl extrémní rozpor s principem spravedlnosti (např. přepjatý 
formalismus) dochází k porušení základního práva a svobody, blíže rovněž viz nález Ústavního soudu sp. 
zn. III. ÚS 269/99, sp. zn. III. ÚS 84/94. 

Užitý výklad finanční správy je v důsledku diskriminační a nezohledňuje důvodovou zprávu a účel vzniku 
zákonného opatření, tj. podpora bytové výstavby. Nešetří práv občanů a právní jistotu, ale naopak způsobuje 
stav nepřehlednosti a nejistoty vlastníků bytových jednotek po prvním převodu z rodinného domu v České 
republice.   

V Praze dne 11. dubna 2017 

 

 

Unie realitních právníků 
Mgr. Martin Kašpar, předseda 



 

 

 

 

 

Přílohy a citace:  

1. Článek č. 1 „Za chybu senátorů zaplatí vlastníci bytů v rodinných domech“ 
2. Článek č. 2 „Doměřená daň vlastníkům bytů může být prominuta, tvrdí právníci“ 
3. Článek o nejasnosti výkladu osvobození od daně z nabytí Mgr. Pavla Poupě 
4. Nález ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 269/99, sp. zn. III. ÚS 84/94 
5. Důvodová zpráva 

 


