
Dom ená da  vlastník m byt
že být prominuta, tvrdí právníci

Ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš by mohl da
z nabytí nemovitosti dom enou finan ními ú ady lidem,
kte í si v posledních letech koupili bytovou jednotku
v novém rodinném dom , prominout. Podle rozboru
právník  Senátu, který má redakce Práva k dispozici, to
ministrovi financí umož uje da ový ád.
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Jak Právo už v minulých dnech upozornilo, vlastníci byt
v rodinných domech nyní kv li dí e v legislativ  a jejím rozdílným výklad m doplácejí, na
rozdíl od ostatních vlastník  byt , na zp tn  vym ené dani v etn  penále až statisíce
korun.

„Podle da ového ádu m že ministr financí z moci ú ední, pokud jde o dan , které
spravují jím ízené správní orgány, zcela nebo áste  prominout da  nebo p íslušenství
dan  z d vodu nesrovnalostí vyplývajících z uplat ování da ových zákon ,“ stojí mimo
jiné v senátní analýze.

V p ípad , že budou shledány d vody
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pro navržení legislativní úpravy,
budou zváženy a u in ny p íslušné

kroky.
Monika Ba ová, tiskové oddl ení MF

Jádro problému spo ívá v tom, že zákonné opat ení Senátu, které platí už od ledna 2014,
podle nového výkladu finan ních ú ad  osvobozuje od dan  pouze rodinné domy jako
celky, nikoli již rodinné domy o více bytech. Podle právník  m že být vinen nesoulad
tohoto zákonného opat ení s n kterými vyhláškami, jejichž vydání p edpokládá stavební
zákon.

Ministerstvo financí nyní situaci analyzuje. „V p ípad , že budou shledány d vody pro
navržení legislativní úpravy, budou zváženy a u in ny p íslušné kroky,“ necht la

edjímat další postup resortu Monika Ba ová z tiskového odd lení ministerstva.

„Návrh zákonného opat ení zpracovalo ministerstvo financí a Senátu p edložila tehdejší
vláda (Ji ího Rusnoka). Senát tento vládní návrh bez pozm ovacích návrh  schválil a na
své první sch zi jej potvrdila nov  zvolená Sn movna. Pokud Finan ní správa po více než

ech letech odhalila v zákon  nejasnost, respektive provádí výklad s použitím stavebního
zákona, m lo by ministerstvo financí urychlen  p ipravit novelizaci,“ sd lil Právu

edseda Senátu Milan Št ch ( SSD).

„O chybu nejde“
„Dovolím si tvrdit, že zám r p edkladatele, tedy vlády, a úmysl zákonodárce, tedy Senátu
a pozd ji i Poslanecké sn movny, byl osvobodit da ové poplatníky od dan  bez rozdílu
typu byt ,“ zd raznil dále šéf horní komory parlamentu.

To ovšem rozporuje ministerstvo financí. „V dob  p ípravy zákonného opat ení nebyly
z praxe žádné informace, že by byly povolovány jednotky v rodinných domech. Úmysl

edkladatele byl proto skute  osvobodit pouze nové rodinné domy a nové bytové
jednotky v bytových domech,“ sd lila Právu Ba ová.

Nebyly uplatn ny žádným
z p ipomínkových míst ani odbornou

ve ejností jakékoli p ipomínky.
Monika Ba ová, tiskové odd lení MF

Rozhodnutí ministerstva p i p íprav  legislativy pak ješt  obhajovala tím, že „v tší nár st
prodeje bytových jednotek v nov  vystav ných rodinných domech za íná být zjevný až
v posledním období, rozhodn  nelze proto ozna it nastalou situaci za chybu“.

Mnozí da oví poradci ale považují dom ování dan  vlastník m byt  v malých domech za
diskrimina ní.

Št ch upozornil, že ministerstvo financí mohlo celý problém kolem zda ování ur ité
skupiny vlastník  byt  vy ešit již v rámci lo ské novelizace tohoto zákonného opat ení.
Ba ová uvedla, že „nebyly uplatn ny žádným z p ipomínkových míst ani odbornou
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ve ejností jakékoli p ipomínky“.


