
ZÁKON �. 357/1992 Sb.,

o dani d�dické, dani darovací
a dani z p�evodu nemovitostí

ve zn�ní
zákona �. 18/1993 Sb., zákona �. 322/1993 Sb., zákona �. 42/1994 Sb.,
zákona �. 72/1994 Sb., zákona �. 85/1994 Sb., zákona �. 113/1994 Sb.,

zákona �. 248/1995 Sb., zákona �. 96/1996 Sb. (úplné zn�ní �. 232/1996 Sb.),
zákona �. 151/1997 Sb., zákona �. 203/1997 Sb., zákona �. 227/1997 Sb.,

zákona �. 169/1998 Sb., zákona �. 95/1999 Sb., zákona �. 27/2000 Sb.,
zákona �. 103/2000 Sb., zákona �. 132/2000 Sb., zákona �. 340/2000 Sb.,
zákona �. 364/2000 Sb., zákona �. 117/2001 Sb., zákona �. 120/2001 Sb.,
zákona �. 148/2002 Sb., zákona �. 198/2002 Sb., zákona �. 320/2002 Sb.,
zákona �. 420/2003 Sb., zákona �. 669/2004 Sb., zákona �. 179/2005 Sb.,
zákona �. 342/2005 Sb., zákona �. 186/2006 Sb., zákona �. 230/2006 Sb.

a zákona �. 245/2006 Sb.

(Novela je v textu vyzna�ena tu�ným písmem)

�eská národní rada se usnesla na tomto zákon�:
§ 1

Úvodní ustanovení
Tento zákon upravuje

a) da� d�dickou,
b) da� darovací,
c) da� z p�evodu nemovitostí.

�ÁST PRVNÍ

ODDÍL PRVNÍ
DA� D�DICKÁ

§ 2
Poplatník

Poplatníkem dan� d�dické je d�dic, který nabyl d�dictví nebo jeho �ást ze záv�ti, ze zákona nebo z obou
t�chto právních d�vod� podle pravomocného rozhodnutí p�íslušného orgánu, jímž bylo �ízení o d�dictví
skon�eno.

§ 3
P�edm�t dan�

(1) P�edm�tem dan� d�dické je nabytí majetku d�d�ním. Majetkem pro ú�ely dan� d�dické jsou
a) v�ci nemovité, byty a nebytové prostory (dále jen „nemovitosti“),
b) v�ci movité, cenné papíry, pen�žní prost�edky v �eské a cizí m�n�, pohledávky, majetková práva a jiné
majetkové hodnoty (dále jen „movitý majetek“).

(2) Z nemovitostí, které se nacházejí na území �eské republiky (dále jen „tuzemsko“), se vybere da� bez
ohledu na státní ob�anství nebo bydlišt� z�stavitele; z nemovitostí, které se nacházejí v cizin�, se da�
nevybírá.
(3) Jestliže z�stavitel v dob� své smrti

a) byl ob�anem �eské republiky a m�l trvalý pobyt1a) v tuzemsku, vybírá se da� z celého jeho movitého
majetku bez ohledu na to, zda se tento majetek nachází v tuzemsku nebo v cizin�,
b) byl ob�anem �eské republiky a nem�l trvalý pobyt v tuzemsku, vybírá se da� z jeho movitého majetku,
který se nachází v tuzemsku,
c) nebyl ob�anem �eské republiky, vybírá se da� z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku.



(4) Ustanovení odstavc� 2 a 3 platí, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

§ 4
Základ dan�

(1) Základem dan� d�dické je cena majetku nabytého jednotlivým d�dicem snížená o
a) prokázané dluhy z�stavitele, které na d�dice p�ešly z�stavitelovou smrtí,
b) cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od dan� d�dické,
c) p�im��ené náklady spojené s poh�bem z�stavitele,
d) odm�nu a hotové výdaje notá�e pov��eného soudem k úkon�m v �ízení o d�dictví a cenu jiných
povinností uložených v �ízení o d�dictví,
e) d�dickou dávku prokazateln� zaplacenou jinému státu z nabytí majetku d�d�ním v cizin�, jeli tento
majetek též p�edm�tem dan� d�dické v tuzemsku.

(2) Dluhy podle odstavce 1 písm. a), náklady podle odstavce 1 písm. c), odm�na a hotové výdaje podle
odstavce 1 písm. d), cena jiných povinností podle odstavce 1 písm. d) vážících se k celé �ásti d�dictví,
p�ipadající na jednotlivého d�dice a d�dická dávka podle odstavce 1 písm. e) (dále jen „dluhy“), se ode�tou ve
výši odpovídající pom�ru jím zd�d�ného majetku, který není od dan� osvobozen, k celkové hodnot� majetku
nabytého jednotlivým d�dicem. Výše t�chto dluh� se vypo�te na celé K� bez zaokrouhlení. Cena jiných
povinností podle odstavce 1 písm. d) vážících se jen k ur�ité �ásti d�dictví se ode�te pouze od této �ásti
d�dictví.
(3) Cenou podle odstavce 1 je cena majetku ur�ená v d�dickém �ízení.
(4) Cena majetku nabytého na základ� dodate�ného projednání d�dictví se s�ítá s cenou majetku nabytého
v d�ív�jším d�dickém �ízení. Pro od�itatelné položky platí obdobn� odstavce 1 a 2. Pokud byla da� d�dická
z nabytí majetku v p�vodním d�dickém �ízení již vym��ena, zapo�ítá se na da� vym��enou ze základu dan�
z celkov� nabytého majetku.

ODDÍL DRUHÝ
DA� DAROVACÍ

§ 5
Poplatník

(1) Poplatníkem dan� darovací je nabyvatel; p�i darování do ciziny je poplatníkem vždy dárce. Nejdeli
o darování z ciziny nebo do ciziny, je dárce ru�itelem.
(2) Poplatníkem dan� darovací v p�ípadech uvedených v § 6 odst. 2 je

a) fyzická osoba, která je ob�anem �eské republiky nebo cizincem s dlouhodobým pobytem nebo trvalým
pobytem na území �eské republiky,1b)

b) právnická osoba se sídlem na území �eské republiky.
§ 6

P�edm�t dan�
(1) P�edm�tem dan� darovací je bezúplatné nabytí majetku na základ� právního úkonu, a to jinak než smrtí
z�stavitele. Majetkem pro ú�ely dan� darovací jsou

a) nemovitosti a movitý majetek,
b) jiný majetkový prosp�ch.

(2) Da� se vybírá i z nabytí movitého majetku, který je
a) darován z ciziny nabyvateli do tuzemska nebo z tuzemska nabyvateli v cizin� anebo,
b) darován v cizin� nebo po�ízen v cizin� z prost�edk� darovaných nabyvateli v cizin�, bylli darovaný
nebo po�ízený movitý majetek dovezen nabyvatelem do tuzemska.

(3) P�edm�tem dan� darovací nejsou
a) pln�ní nebo bezúplatné p�evody majetku na základ� povinnosti stanovené právním p�edpisem,
b) d�chody vyplácené na základ� smlouvy o d�chodu,2)

c) bezúplatná nabytí majetku, která jsou p�íjmem a jsou p�edm�tem dan� z p�íjm� podle zvláštního
p�edpisu,2a)

d) dotace, p�ísp�vky a podpory ze státního rozpo�tu, z rozpo�tu územních samosprávných celk�, státních
fond� nebo jiných pen�žních fond� státu nebo územních samosprávných celk�, jakož i z ve�ejných
rozpo�t� a jiných pen�žních fond� cizího státu. To se netýká pen�žních fond� spravovaných
podnikatelskými subjekty,
e) prost�edky poskytnuté pojiš	ovnami na zábranná opat�ení a prevenci,



f) prost�edky poskytované z rozpo�tu Evropské unie nebo z Národního fondu.
(4) Nabýváli spoluvlastník p�i zrušení a vypo�ádání podílového spoluvlastnictví bezúplatn� více, než �inila
hodnota jeho podílu p�ed zrušením a vypo�ádáním podílového spoluvlastnictví, p�edm�tem dan� darovací je
bezúplatné nabytí majetku nad tuto hodnotu. Podílem spoluvlastníka se p�itom pro ú�ely dan� darovací
rozumí souhrn hodnot všech jeho podíl� na majetku, který je p�edm�tem vypo�ádání.
(5) Ustanovení § 3 odst. 2 platí obdobn�.
(6) Ustanovení odstavce 2 a odstavce 5 platí, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

§ 7
Základ dan�

(1) Základem dan� darovací je cena majetku, který je p�edm�tem této dan�, snížená o
a) prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k p�edm�tu dan�,
b) cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od dan� darovací,
c) clo a da� placené p�i dovozu v p�ípad�, že se jedná o movité v�ci darované nebo dovezené z ciziny.

Ustanovení § 4 odst. 1 a 2 o ode�tení pom�rné �ásti dluh� p�ipadající na majetek, který není od dan�
osvobozen, platí obdobn�.
(2) Cenou podle odstavce 1 je cena zjišt�ná podle zvláštního p�edpisu2aa) ke dni nabytí majetku. Jeli
p�edm�tem dan� jiný majetkový prosp�ch, jehož obsahem je op�tující se pln�ní na dobu neur�itou, na dobu
života nebo na dobu delší než p�t let, je touto cenou p�tinásobek ceny ro�ního pln�ní.
(3) Cena movitého majetku nabytého darováním od téže osoby týmž nabyvatelem v pr�b�hu dvou po sob�
jdoucích kalendá�ních rok� se s�ítá a tento sou�et cen je základem dan� podle odstavce 1. Pokud byla da�
darovací z nabytí majetku v tomto období již vym��ena, zapo�ítá se na da� vym��enou p�i opakovaném nabytí
majetku.

ODDÍL T
ETÍ
DA� Z P
EVODU NEMOVITOSTÍ

§ 8
Poplatník

(1) Poplatníkem dan� z p�evodu nemovitostí je
a) p�evodce (prodávající); nabyvatel je v tomto p�ípad� ru�itelem,
b) nabyvatel, jdeli o nabytí nemovitosti p�i výkonu rozhodnutí nebo exekuci podle zvláštního právního
p�edpisu,2b) vyvlastn�ní, konkursu, vyrovnání, vydržení nebo ve ve�ejné dražb� anebo o nabytí nemovitosti
p�i zrušení právnické osoby bez likvidace nebo p�i rozd�lení likvida�ního z�statku p�i zrušení právnické
osoby s likvidací,
c) oprávn�ný z v�cného b�emene nebo jiného pln�ní obdobného v�cnému b�emeni,
d) p�evodce i nabyvatel, jdeli o vým�nu nemovitostí; p�evodce a nabyvatel jsou v tomto p�ípad� povinni
platit da� spole�n� a nerozdíln�.

(2) Jdeli o p�evod nebo p�echod vlastnictví k nemovitosti ze spole�ného jm�ní manžel� nebo do spole�ného
jm�ní manžel�, je každý z manžel� samostatným poplatníkem a jejich podíly jsou stejné. V p�ípad�
podílových spoluvlastník� je každý spoluvlastník samostatným poplatníkem a platí da� podle velikosti svého
podílu.

§ 9
P�edm�t dan�

(1) P�edm�tem dan� z p�evodu nemovitostí je
a) úplatný p�evod nebo p�echod vlastnictví k nemovitostem. P�i zrušení a vypo�ádání podílového
spoluvlastnictví k nemovitostem je p�edm�tem dan� z p�evodu nemovitostí úplatný p�evod nebo p�echod
podílu nebo �ásti podílu, o který se sníží hodnota podílu p�evodce, který m�l p�ed vypo�ádáním. Podílem
spoluvlastníka se p�itom pro ú�ely dan� z p�evodu nemovitostí rozumí souhrn hodnot všech jeho podíl� na
nemovitostech, které jsou p�edm�tem vypo�ádání,
b) bezúplatné z�ízení v�cného b�emene nebo jiného pln�ní obdobného v�cnému b�emeni p�i nabytí
nemovitosti darováním.

(2) P�edm�tem dan� z p�evodu nemovitostí je rovn�ž úplatný p�evod vlastnictví k nemovitostem v p�ípadech,
kdy dojde následn� k odstoupení od smlouvy a smlouva se tímto od po�átku ruší.2c)



(3) Vym��ujíli se nemovitosti, považují se jejich vzájemné p�evody za jeden p�evod. Da� se vybere z p�evodu
té nemovitosti, z jejíhož p�evodu je da� vyšší.
[-Ú�innost od 1. ledna 2007: V § 9 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
(4) P�echází-li na základ� rozhodnutí ú�adu, který provádí vyvlastn�ní, vlastnické právo k vyvlast�ované
nemovitosti a sou�asn� k nemovitosti poskytované místo náhrady v pen�zích, považují se tyto p�echody za
jeden p�echod a da� se vybere z p�echodu nemovitosti z vlastnictví vyvlast�ovaného.“.
Dosavadní odstavec 4 se ozna�uje jako odstavec 5.]
(4) Ustanovení § 3 odst. 2 platí obdobn�.

§ 10
Základ dan�

Základem dan� z p�evodu nemovitostí je
a) cena zjišt�ná podle zvláštního právního p�edpisu,2aa) platná v den nabytí nemovitosti, a to i v p�ípad�,
jeli cena nemovitosti sjednaná dohodou nižší než cena zjišt�ná; rozdíl cen nepodléhá dani darovací. Jeli
však cena sjednaná vyšší než cena zjišt�ná, je základem dan� cena sjednaná,
b) v p�ípad� vydržení cena zjišt�ná podle zvláštního právního p�edpisu,2aa) platná v den sepsání osv�d�ení
o vydržení ve form� notá�ského zápisu nebo právní moci rozhodnutí soudu o vydržení,
c) cena bezúplatn� z�ízeného v�cného b�emene nebo jiného pln�ní obdobného v�cnému b�emeni,
d) cena zjišt�ná podle zvláštního právního p�edpisu,2aa) platná v den nabytí nemovitosti na základ�
smlouvy o finan�ním pronájmu s následnou koupí najaté v�ci nebo na základ� smlouvy o zajiš	ovacím
p�evodu práva,
e) v p�ípad� vydražení nemovitosti p�i výkonu rozhodnutí, p�i exekuci nebo ve ve�ejné dražb� cena
dosažená vydražením,
f) cena sjednaná, jdeli o p�evod nemovitosti z vlastnictví územního samosprávného celku,
g) v p�ípad� zrušení a vypo�ádání podílového spoluvlastnictví soudem, náhrada ur�ená soudem nebo podíl
na výt�žku z prodeje nemovitosti ur�ený soudem,
h) v p�ípad� zrušení a vypo�ádání podílového spoluvlastnictví dohodou, rozdíl cen uvedených v písmenu
a) p�ed zrušením a vypo�ádáním podílového spoluvlastnictví a po zrušení a vypo�ádání podílového
spoluvlastnictví,
i) v p�ípad� vkladu nemovitosti do spole�nosti s ru�ením omezeným nebo do akciové spole�nosti, hodnota
ur�ená posudkem znalce podle obchodního zákoníku.2cc)

[- Ú�innost od 1. ledna 2007: V § 10 se na konci písmene i) te�ka nahrazuje �árkou a dopl�uje se písmeno
j), které zní:
j) v p�ípad� vyvlastn�ní výše náhrady za vyvlastn�ní stanovená v rozhodnutí ú�adu, který provádí
vyvlastn�ní.]
[- Ú�innost od 1. ledna 2007: V § 10 se dosavadní text ozna�uje jako odstavec 1 a dopl�uje se odstavec 2,
který zní:

(2) Nelze-li cenu nebo hodnotu nemovitosti stanovit zp�sobem uvedeným v odstavci 1, základem dan�
z p�evodu nemovitostí je cena zjišt�ná podle zvláštního právního p�edpisu2aa).]

�ÁST DRUHÁ
SPOLE�NÁ USTANOVENÍ

§ 11
Rozd�lení osob do skupin pro ú�ely výpo�tu dan� d�dické, dan� darovací a dan� z p�evodu

nemovitostí
(1) Pro ú�ely výpo�tu dan� d�dické, dan� darovací a dan� z p�evodu nemovitostí jsou osoby za�azeny do t�í
skupin vyjad�ujících vztah poplatníka k z�staviteli, dárci (obdarovanému) nebo nabyvateli (p�evodci).
P�íbuzenským vztah�m vzniklým narozením jsou na rove� postaveny vztahy založené osvojením.
(2) Do I. skupiny pat�í – p�íbuzní v �ad� p�ímé a manželé.
(3) Do II. skupiny pat�í

a) p�íbuzní v �ad� pobo�né,2d) a to sourozenci, synovci, nete�e, strýcové a tety,
b) manželé d�tí (ze	ové a snachy), d�ti manžela, rodi�e manžela, manželé rodi�� a osoby, které
s nabyvatelem, dárcem nebo z�stavitelem žily nejmén� po dobu jednoho roku p�ed p�evodem nebo smrtí
z�stavitele ve spole�né domácnosti a které z tohoto d�vodu pe�ovaly o spole�nou domácnost nebo byly
odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo z�stavitele.

(4) Do III. skupiny pat�í – ostatní fyzické osoby a právnické osoby.



§ 12
Sazba dan� d�dické a dan� darovací u osob za�azených do I. skupiny

(1) Da� �iní p�i základu dan�
viz tabulka �. 1
(2) P�i výpo�tu dan� d�dické se postupuje podle odstavce 1 a výsledná �ástka se vynásobí koeficientem 0,5.

Tabulka �. 1 (k § 12)
Sazba dan� d�dické a dan� darovací u osob za�azených do I. skupiny (§ 12)

p�es K� do K�  

– 1 000 000                              1,0 %,

1 000 000 2 000 000 10 000 K� a 1,3 % ze základu p�esahujícího 1 000 000 K�,

2 000 000 5 000 000 23 000 K� a 1,5 % ze základu p�esahujícího 2 000 000 K�,

5 000 000 7 000 000 68 000 K� a 1,7 % ze základu p�esahujícího 5 000 000 K�,

7 000 000 10 000 000 102 000 K� a 2,0 % ze základu p�esahujícího 7 000 000 K�,

10 000 000 20 000 000 162 000 K� a 2,5 % ze základu p�esahujícího 10 000 000 K�,

20 000 000 30 000 000 412 000 K� a 3,0 % ze základu p�esahujícího 20 000 000 K�,

30 000 000 40 000 000 712 000 K� a 3,5 % ze základu p�esahujícího 30 000 000 K�,

40 000 000 50 000 000 1 062 000 K� a 4,0 % ze základu p�esahujícího 40 000 000 K�,

50 000 000 a více 1 462 000 K� a 5,0 % ze základu p�esahujícího 50 000 000 K�.

Tabulka �. 2 (k § 13)
Sazba dani d�dické a dani darovací u osob za�azených do II. skupiny (§ 13)

p�es K� do K�  

– 1 000 000                           3,0 %,

1 000 000 2 000 000 30 000 K� a 3,5 % ze základu p�esahujícího 1 000 000 K�,

2 000 000 5 000 000 65 000 K� a 4,0 % ze základu p�esahujícího 2 000 000 K�,

5 000 000 7 000 000 185 000 K� a 5,0 % ze základu p�esahujícího 5 000 000 K�,

7 000 000 10 000 000 285 000 K� a 6,0 % ze základu p�esahujícího 7 000 000 K�,

10 000 000 20 000 000 465 000 K� a 7,0 % ze základu p�esahujícího 10 000 000 K�,

20 000 000 30 000 000 1 165 000 K� a 8,0 % ze základu p�esahujícího 20 000 000 K�,

30 000 000 40 000 000 1 965 000 K� a 9,0 % ze základu p�esahujícího 30 000 000 K�,

40 000 000 50 000 000 2 865 000 K� a 10,5 % ze základu p�esahujícího 40 000 000 K�,

50 000 000 a více 3 915 000 K� a 12,0 % ze základu p�esahujícího 50 000 000 K�.

Tabulka �. 3 (k § 14)
Sazba dani d�dické a dani darovací u osob za�azených do III. skupiny (§ 14)



p�es K� do K�  

– 1 000 000                        7,0 %,  

1 000 000 2 000 000 70 000 K� a 9,0 % ze základu p�esahujícího 1 000 000 K�,

2 000 000 5 000 000 160 000 K� a 12,0 % ze základu p�esahujícího 2 000 000 K�,

5 000 000 7 000 000 520 000 K� a 15,0 % ze základu p�esahujícího 5 000 000 K�,

7 000 000 10 000 000 820 000 K� a 18,0 % ze základu p�esahujícího 7 000 000 K�,

10 000 000 20 000 000 1 360 000 K� a 21,0 % ze základu p�esahujícího 10 000 000 K�,

20 000 000 30 000 000 3 460 000 K� a 25,0 % ze základu p�esahujícího 20 000 000 K�,

30 000 000 40 000 000 5 960 000 K� a 30,0 % ze základu p�esahujícího 30 000 000 K�,

40 000 000 50 000 000 8 960 000 K� a 35,0 % ze základu p�esahujícího 40 000 000 K�,

50 000 000 a více 12 460 000 K� a 40,0 % ze základu p�esahujícího 50 000 000 K�.

§ 13
Sazba dan� d�dické a dan� darovací u osob za�azených do II. skupiny

(1) Da� �iní p�i základu dan�
viz tabulka �. 2
(2) P�i výpo�tu dan� d�dické se postupuje podle odstavce 1 a výsledná �ástka se vynásobí koeficientem 0,5.

§ 14
Sazba dan� d�dické a dan� darovací u osob za�azených do III. skupiny

(1) Da� �iní p�i základu dan�
viz tabulka �. 3
(2) P�i výpo�tu dan� d�dické se postupuje podle odstavce 1 a výsledná �ástka se vynásobí koeficientem 0,5.

§ 15
Sazba dan� z p�evodu nemovitostí u osob za�azených do I. skupiny, II. skupiny

a III. skupiny
Da� �iní 3 % ze základu dan�.

§ 16
V�cná b�emena, op�tující se pln�ní

Jeli p�edm�tem dan� nabytí práva odpovídajícího v�cnému b�emeni nebo op�tujícího se pln�ní z�ízeného jinak
než v�cným b�emenem, je základem dan� jeho cena zjišt�ná podle zvláštního p�edpisu.2aa)

§ 17
Zaokrouhlování

Základ dan� se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a da� na celé koruny nahoru.

§ 18
Vym��ení a splatnost daní

(1) Da�ový subjekt je povinen v p�iznání k dani d�dické a k dani darovací uvést pouze údaje rozhodné pro
vym��ení dan�. Da� d�dická a da� darovací je splatná ve lh�t� 30 dn� ode dne doru�ení platebního vým�ru.
(2) Da� z p�evodu nemovitostí je splatná ve lh�t� pro podání da�ového p�iznání [§ 21 odst. 2 písm. a) až d)].
(3) Neodchylujeli se da� z p�evodu nemovitostí uvedená v da�ovém p�iznání od dan� z p�evodu nemovitostí
vym��ené, nemusí správce dan� sd�lovat da�ovému subjektu výsledek vym��ení, pokud o to da�ový subjekt
výslovn� nepožádá nejpozd�ji ve lh�t� pro vym��ení dan� z p�evodu nemovitostí. Za den vym��ení dan�
z p�evodu nemovitostí a sou�asn� za den doru�ení tohoto rozhodnutí da�ovému subjektu se považuje poslední



den lh�ty pro podání da�ového p�iznání, a byloli da�ové p�iznání podáno opožd�n�, den, kdy došlo správci
dan�. Stejn� se p�i po�ítání lh�t postupuje i u dodate�ného da�ového p�iznání.
(4) �iníli da� d�dická, da� darovací nebo da� z p�evodu nemovitostí mén� než 100 K�, da�ové p�iznání se
podává za podmínek stanovených tímto zákonem (§ 21); vym��enou da� správce dan� nep�edepíše a poplatník
da� neplatí.

Osvobození od dan� d�dické, dan� darovací a dan� z p�evodu nemovitostí
§ 19

(1) Od dan� d�dické je osvobozeno nabytí majetku d�d�ním, pokud k n�mu dochází mezi osobami za�azenými
v I. skupin�.
(2) Od dan� d�dické je za podmínek dále uvedených osvobozeno nabytí

a) movitých v�cí osobní pot�eby u fyzických osob, pokud tyto v�ci po dobu 1 roku p�ed nabytím nebyly
sou�ástí obchodního majetku z�stavitele, jakož i podíl� d�dic� vyplácených z tohoto majetku a podíl�
odvozených z bezpodílového spoluvlastnictví manžel� zaniklého v d�sledku úmrtí jednoho z nich, pokud
cena tohoto majetku nep�evyšuje u osob II. skupiny 60 000 K� a u osob III. skupiny 20 000 K� u každého
jednotlivého poplatníka. Da� se vybere jen z té �ásti ceny movitých v�cí nebo podílu na t�chto v�cech
nabývaných každým nabyvatelem, která p�evyšuje uvedené �ástky,
b) vklad� na ú�tech u bank a pobo�ek zahrani�ních bank p�sobících na území �eské republiky
(s výjimkou vklad� na ú�tech z�ízených pro podnikatelské ú�ely), pen�žních prost�edk� v �eské nebo cizí
m�n� a cenných papír� v tuzemsku, jakož i podíl� d�dic� vyplácených z tohoto majetku a podíl�
odvozených z bezpodílového spoluvlastnictví manžel� zaniklého v d�sledku úmrtí jednoho z nich, pokud
úhrnná �ástka všech t�chto hodnot nep�evyšuje u osob II. skupiny 60 000 K� a u osob III. skupiny 20 000
K� u každého jednotlivého poplatníka. Da� se vybere jen z té �ásti movitého majetku nebo podílu na tomto
majetku nabývaného každým nabyvatelem, která p�evyšuje uvedené �ástky,
c) �ástek, které se podle zákona o penzijním p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem a o zm�nách n�kterých
zákon� souvisejících s jeho zavedením stávají p�edm�tem d�dictví.2e)

(3) Od dan� darovací je za podmínek dále uvedených osvobozeno nabytí
a) movitých v�cí osobní pot�eby u fyzických osob, jestliže tyto v�ci po dobu 1 roku p�ed nabytím nebyly
sou�ástí obchodního majetku dárce, pokud cena tohoto majetku nep�evyšuje u osob I. skupiny 1 000 000
K�, u osob II. skupiny 60 000 K� a u osob III. skupiny 20 000 K� u každého jednotlivého poplatníka. Da�
se vybere jen z té �ásti ceny movitých v�cí nabývaných každým nabyvatelem, která p�evyšuje uvedené
�ástky,
b) vklad� na ú�tech u bank a pobo�ek zahrani�ních bank p�sobících na území �eské republiky
(s výjimkou vklad� na ú�tech z�ízených pro podnikatelské ú�ely), pen�žních prost�edk� v �eské nebo cizí
m�n� a cenných papír� v tuzemsku, pokud úhrnná �ástka všech t�chto hodnot nep�evyšuje u osob I.
skupiny 1 000 000 K�, u osob II. skupiny 60 000 K� a u osob III. skupiny 20 000 K� u každého
jednotlivého poplatníka. Da� se vybere jen z té �ásti movitého majetku nabývaného každým nabyvatelem,
která p�evyšuje uvedené �ástky,
c) jiného majetkového prosp�chu nabytého na základ� smlouvy o vyp�j�ce uzav�ené mezi vlastníkem
pozemku a bytovým družstvem nebo vlastníkem jednotky p�i úprav� práva k pozemku podle zvláštního
p�edpisu,2f)

d) p�íležitostných bezúplatných nabytí movitého majetku a jiného majetkového prosp�chu, jehož hodnota
nep�esahuje 3 000 K�.

(4) U jednoho poplatníka se podmínky pro osvobození uvedené v odstavci 2 písm. a) a b) a v odstavci 3
písm. a) a b) posuzují samostatn�.
(5) Od dan� d�dické a dan� darovací jsou dále osvobozena nabytí movitého majetku, pokud z�stavitel nebo
dárce byl zástupcem cizího státu pov��eným v �eské republice, p�íslušníkem jeho rodiny žijícím s ním ve
spole�né domácnosti, jakož i jinou osobou, jíž p�íslušely diplomatické výsady a imunity a která nebyla
ob�anem �eské republiky, jeli zaru�ena vzájemnost.
(6) Osvobození od dan� d�dické uvedené v odstavci 2 písm. a) a b) se poskytne jen za p�edpokladu, že
poplatník tyto v�ci a hodnoty uvede v da�ovém p�iznání.

§ 20
(1) Od dan� d�dické a dan� darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku

a) �eskou republikou, jakož i bezúplatné poskytnutí majetku �eskou republikou,
b) územními samosprávnými celky a jimi z�ízenými p�ísp�vkovými organizacemi,
c) dobrovolnými svazky obcí,



d) ve�ejnými výzkumnými institucemi,
e) ve�ejnými vysokými školami,
f) ve�ejnými neziskovými ústavními zdravotnickými za�ízeními.

(2) Od dan� z p�evodu nemovitostí jsou osvobozeny
a) p�evody a p�echody vlastnictví k nemovitostem p�i likvidaci státních podnik�,3) akciových spole�ností
s plnou majetkovou ú�astí státu nebo s plnou majetkovou ú�astí Fondu národního majetku �eské republiky
a nebo Pozemkového fondu �eské republiky a spole�ností s ru�ením omezeným s plnou majetkovou ú�astí
státu,
[- Dnem 1. ledna 2006 se v § 20 odst. 2 písm. a) slova „nebo s plnou majetkovou ú�astí Fondu národního
majetku �eské republiky a“ zrušují.
b) p�evody a p�echody vlastnictví k nemovitostem akciových spole�ností s plnou majetkovou ú�astí státu
uskute�n�né podle rozhodnutí valné hromady a schválené vládou �eské republiky,
c) p�evody vlastnictví k nemovitostem akciových spole�ností s plnou majetkovou ú�astí státu související
s p�ímým prodejem v rámci rozhodnutí o privatizaci podle zvláštního zákona,4)

d) p�evody a p�echody vlastnictví k nemovitostem v souvislosti s rozd�lováním a slu�ováním obcí nebo se
zm�nami jejich území podle zvláštních p�edpis�,5)

e) p�evody vlastnictví k nemovitostem z vlastnictví obcí do vlastnictví dobrovolných svazk� obcí (dále jen
„svazek“) vytvo�ených podle zvláštního zákona,6) a dále z vlastnictví svazk� do vlastnictví obcí, které byly
�i jsou ve svazku sdruženy a které byly p�edchozími vlastníky p�evád�ných nemovitostí,
f) p�evody a p�echody vlastnictví k nemovitostem mezi z�izovateli ve�ejných výzkumných institucí
a ve�ejnými výzkumnými institucemi nebo mezi z�izovateli ve�ejných neziskových ústavních
zdravotnických za�ízení a ve�ejnými neziskovými ústavními zdravotnickými za�ízeními.

(3) Od dan� z p�evodu nemovitostí je osvobozen p�evod nebo p�echod vlastnictví k nemovitostem
z vlastnictví �eské republiky, pokud s majetkem státu hospoda�í organiza�ní složky státu, Kancelá�
Poslanecké sn�movny, Kancelá� Senátu, státní p�ísp�vkové organizace, státní fondy nebo �eská konsolida�ní
agentura, jakož i p�evody nebo p�echody vlastnictví k nemovitostem na �eskou republiku.
(4) Od dan� d�dické a dan� darovací jsou osvobozena bezúplatná nabytí majetku

a) ur�ená na financování za�ízení a humanitárních akcí v oblasti kultury, školství, v�dy, výzkumu, vývoje
a vzd�lání, zdravotnictví, sociální pé�e, ekologie, t�lovýchovy, sportu, výchovy a ochrany d�tí a mládeže
a požární ochrany, pokud je majetek nabyt právnickými osobami, které byly z�ízeny k zabezpe�ování
t�chto �inností a které mají sídlo na území �eské republiky,
b) státem registrovanými církvemi a náboženskými spole�nostmi,7)

c) obecn� prosp�šnými spole�nostmi a politickými stranami a politickými hnutími ur�ená na jejich �innost,
d) nadacemi nebo nada�ními fondy, jakož i majetku poskytnutého nadacemi nebo nada�ními fondy
v souladu s ú�elem a podmínkami stanovenými v nada�ní listin� nebo ve statutu,
e) zdravotními pojiš	ovnami pro fondy ve�ejného zdravotního pojišt�ní.

(5) Od dan� d�dické je osvobozen nárok z�stavitele na odškodn�ní podle zvláštních zákon�,8) jestliže
z�stavitel podal žádost o p�edb�žné projednání podle zákona �. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve zn�ní
pozd�jších p�edpis�, nebo obdobnou žádost podle ostatních zvláštních p�edpis�, a do smrti z�stavitele nárok
nebyl úst�edním orgánem uspokojen. Toto osvobození se vztahuje též na p�ípady, kdy z�stavitel nárok v�as
uplatnil u soudu, do smrti z�stavitele však nebylo soudem o n�m pravomocn� rozhodnuto.
(6) Od dan� darovací a dan� z p�evodu nemovitostí jsou osvobozeny

a) p�evody a p�echody vlastnictví k majetku z Fondu národního majetku �eské republiky
a z Pozemkového fondu �eské republiky na nabyvatele, na základ� rozhodnutí o privatizaci9) a p�i p�evodu
zem�d�lských a lesních pozemk� z vlastnictví státu podle zvláštního p�edpisu,9a)

[- Dnem 1. ledna 2006 se v  § 20 odst. 6 písm. a) slova „z Fondu národního majetku �eské republiky a“
zrušují.
b) p�evody a p�echody vlastnictví k nemovitostem akciových spole�ností s plnou majetkovou ú�astí státu
uskute�n�né v rámci schváleného privatiza�ního projektu nebo rozhodnutí o privatizaci p�ed p�evodem
majetkové ú�asti na Fond národního majetku �eské republiky nebo na Pozemkový fond �eské
republiky,10)

[- Dnem 1. ledna 2006 se v  § 20 odst. 6 písm. b) slova „na Fond národního majetku �eské republiky
nebo“ zrušují.]
c) p�evody a p�echody majetku, který p�echází na právnické osoby v �eské republice v souvislosti se
zánikem �eské a Slovenské Federativní Republiky,
d) p�evody a p�echody vlastnictví k pozemk�m a z�ízení v�cných b�emen na základ� rozhodnutí



pozemkových ú�ad� o pozemkových úpravách podle zvláštního p�edpisu,11)

e) vklady vložené podle zvláštního zákona12) do základního kapitálu obchodních spole�ností nebo družstev
(dále jen „vklad“). Jeli vkladem nemovitost, osvobození se neuplatní, jestliže do p�ti let od vložení vkladu
zanikne ú�ast spole�níka obchodní spole�nosti nebo �lena v družstvu (dále jen „spole�ník“), s výjimkou
p�ípadu úmrtí spole�níka, a nemovitost není spole�níku vrácena. Osvobození z�stává zachováno, dojde-li
ke zm�n� obchodní spole�nosti na ve�ejné neziskové ústavní zdravotnické za�ízení. Po dobu t�chto
p�ti let neb�ží lh�ta pro vym��ení dan�. Zánik ú�asti ve spole�nosti nebo �lenství v družstvu do p�ti let od
vložení nemovitosti jako vkladu je spole�ník povinen oznámit do 30 dn� ode dne zániku ú�asti nebo
�lenství místn� p�íslušnému správci dan�; sou�ástí tohoto oznámení je i sd�lení o zp�sobu vypo�ádání,
f) p�evody a p�echody majetku právnických osob p�i jejich slou�ení, splynutí, rozd�lení nebo p�em�n�,
g) bezúplatné p�evody byt� a nebytových prostor� z vlastnictví bytových družstev do vlastnictví �len� –
fyzických osob, jdeli o bezúplatné p�evody uvedené v ustanovení § 24 odst. 1 až 4 zákona �. 72/1994 Sb.,
kterým se upravují n�které spoluvlastnické vztahy k budovám a n�které vlastnické vztahy k byt�m
a nebytovým prostor�m a dopl�ují n�které zákony (zákon o vlastnictví byt�), ve zn�ní pozd�jších
p�edpis�,
h) p�evody rodinných domk� a garáží a byt� z majetku družstev do vlastnictví �len� t�chto družstev –
fyzických osob, jejichž nájemní vztah k rodinnému domku, garáži nebo bytu vznikl po splacení �lenského
podílu (dalšího �lenského vkladu) t�mito �leny nebo jejich právními p�edch�dci,
i) p�evody a p�echody majetku bytového družstva v souvislosti s vy�len�ním �ásti bytového družstva,12c)

j) p�evody byt� a garáží z vlastnictví právnické osoby, vzniklé za ú�elem, aby se stala vlastníkem budovy,
do vlastnictví fyzických osob – nájemc� p�evád�ných byt� a garáží, kte�í jsou �leny nebo spole�níky této
právnické osoby, pokud se fyzické osoby nebo jejich právní p�edch�dci podíleli svými pen�žními
prost�edky a jinými pen�zi ocenitelnými hodnotami na po�ízení budovy,
k) p�evody nemovitostí z vlastnictví �eské republiky, které p�ed p�evodem byly ve správ� Pozemkového
fondu �eské republiky.

(7) Od dan� z p�evodu nemovitostí je osvobozen první úplatný p�evod nebo p�echod vlastnictví
a) ke stavb�, která je novou stavbou, na níž bylo vydáno pravomocné kolauda�ní rozhodnutí, nebo je
dokon�enou novou stavbou nebo rozestav�nou novou stavbou a stavba nebyla dosud užívána, s výjimkou
zkušebního provozu,12d)

b) k bytu v nové stavb� a k bytu, který vznikl zm�nou dokon�ené stavby12e) a byt nebyl dosud užíván, jdeli
o p�evod bytu podle zvláštního právního p�edpisu,12f)

jestliže p�evodcem je fyzická �i právnická osoba a p�evod stavby je provád�n v souvislosti s jejich
podnikatelskou �inností, kterou je výstavba nebo prodej staveb a byt�, nebo jejich p�edm�tem �innosti je
výstavba nebo prodej staveb a byt�, anebo jeli p�evodcem obec.
(8) Od dan� z p�evodu nemovitostí je osvobozen úplatný p�evod nemovitosti, jestliže p�evodcem je právnická
osoba, které byla nemovitost bezúplatn� p�evedena likvidátorem na základ� zákona o zrušení Fondu d�tí
a mládeže a o zm�nách n�kterých zákon�.
(9) Da� d�dická, da� darovací a da� z p�evodu nemovitostí se nevybírá p�i vydání majetku podle zvláštních
p�edpis�.13)

(10) Od dan� darovací jsou osvobozena nabytí vlastnického práva k nemovitostem, které jsou kulturními
památkami, pokud k nim dochází mezi osobami za�azenými v I. skupin�.
(11) Od dan� darovací jsou osvobozena bezúplatná nabytí majetku fyzickými osobami s bydlišt�m na území
�eské republiky provozujícími školská a zdravotnická za�ízení a za�ízení na ochranu opušt�ných zví�at nebo
ohrožených druh� zví�at ur�ená na financování t�chto za�ízení. Obdobn� jsou osvobozena bezúplatná nabytí
majetku právnickými osobami provozujícími za�ízení na ochranu opušt�ných zví�at nebo ohrožených druh�
zví�at.
(12) Od dan� darovací jsou osvobozeny bezúplatné a �áste�n� bezúplatné p�evody majetku z Fondu národního
majetku �eské republiky a z Pozemkového fondu �eské republiky na Podp�rný a garan�ní rolnický a lesnický
fond, a.s., a dotace poskytované Podp�rným a garan�ním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., z majetku
tohoto fondu.
[-Dnem 1. ledna 2006 se v  § 20 odst. 12 slova „z Fondu národního majetku �eské republiky a“ zrušují.]
(13) Od dan� d�dické a dan� darovací je osvobozeno první bezúplatné nabytí majetkového podílu
stanoveného § 7 odst. 4 a �ástí t�etí zákona �. 42/1992 Sb., o úprav� majetkových vztah� a vypo�ádání
majetkových nárok� v družstvech, mezi osobami blízkými.13a)

(14) Od dan� darovací je osvobozeno nabytí pen�žních prost�edk� poskytnutých fyzické osob�, která je
prokazateln� použije na zvýšení nebo zm�nu kvalifikace, studium, lé�ení, úhradu sociálních služeb nebo na
zakoupení pom�cky pro zdravotn� postižené, jakož i p�ímé poskytnutí takové pom�cky.



(15) Od dan� darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku na humanitární nebo charitativní ú�ely,
bezúplatné nabytí majetku v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby poskytované podle zvláštního
právního p�edpisu13b) a bezúplatné nabytí majetku z ve�ejných sbírek,13c) nejsouli tato bezúplatná nabytí
majetku od dan� darovací osvobozena podle p�edchozích odstavc�.

§ 21
Da�ové p�iznání

(1) Poplatník je povinen podat místn� p�íslušnému správci dan� p�iznání k dani d�dické a k dani darovací do
30 dn� ode dne, v n�mž

a) nabylo právní moci rozhodnutí p�íslušného orgánu, kterým bylo skon�eno d�dické �ízení, jdeli o da�
d�dickou,
b) došlo k bezúplatnému nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prosp�chu nebo byl poskytnut
movitý majetek nebo jiný majetkový prosp�ch do ciziny, jdeli o da� darovací,
c) byla da�ovému subjektu doru�ena smlouva o bezúplatném p�evodu vlastnictví k nemovitosti s doložkou
o povolení vkladu do katastru nemovitostí nebo nabyla ú�innosti smlouva o bezúplatném p�evodu
vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, jdeli o da� darovací,
d) uplynulo pololetí p�íslušného kalendá�ního roku, jdeli o bezúplatné nabytí majetku právnickými
osobami osvobozeného podle § 20 odst. 4; p�iznání k dani d�dické nebo k dani darovací zahrnuje veškerý
majetek nabytý v tomto období s výjimkou majetku, u kterého se da�ové p�iznání podle odstavce 5
nepodává.

(2) Poplatník je povinen podat místn� p�íslušnému správci dan� p�iznání k dani z p�evodu nemovitostí
nejpozd�ji do konce t�etího m�síce následujícího po m�síci, v n�mž

a) byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí,
b) nabyla ú�innosti smlouva o úplatném p�evodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru
nemovitostí,
c) bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve ve�ejné dražb� nebo nabylo
právní moci rozhodnutí o p�íklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání p�i výkonu rozhodnutí nebo exekuci,
d) nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla da�ovému subjektu doru�ena jiná listina, kterými se potvrzují
nebo osv�d�ují vlastnické vztahy k nemovitosti, nejednáli se o úplatný p�evod nebo p�echod vlastnictví
k nemovitosti uvedený v písmenech a) až c).

(3) Sou�ástí da�ového p�iznání je ov��ený opis nebo ov��ená kopie smlouvy nebo jiné listiny, kterou se
potvrzují nebo osv�d�ují vlastnické vztahy k nemovitosti, a znalecký posudek o cen� zjišt�né podle zvláštního
právního p�edpisu,2aa) jdeli o úplatný nebo bezúplatný p�evod nebo p�echod vlastnictví k nemovitosti. Jdeli
o vklad nemovitosti do spole�nosti s ru�ením omezeným nebo do akciové spole�nosti, sou�ástí da�ového
p�iznání je posudek znalce, kterým se ur�uje hodnota p�edm�tu vkladu podle obchodního zákoníku.2cc)

(4) Znalecký posudek se nevyžaduje
a) p�i podání da�ového p�iznání k dani d�dické,
b) p�i podání da�ového p�iznání k dani darovací nebo k dani z p�evodu nemovitostí, jdeli o p�evod nebo
p�echod vlastnictví k nemovitosti, který je zcela osvobozen od dan�,
c) p�i podání da�ového p�iznání k dani darovací nebo k dani z p�evodu nemovitostí, jdeli o p�evod �i
p�echod vlastnictví k pozemku bez stavby a bez trvalého porostu; vzniknouli pochybnosti o správnosti
výše základu dan�, správce dan� sd�lí tyto pochybnosti da�ovému subjektu a vyzve jej k p�edložení
znaleckého posudku,
d) p�i podání da�ového p�iznání k dani z p�evodu nemovitostí, jdeli o úplatný p�evod vlastnictví
k nemovitosti z vlastnictví územního samosprávného celku, o vydražení nemovitosti nebo o p�echod
vlastnictví k nemovitosti p�i zrušení a vypo�ádání podílového spoluvlastnictví soudem.
[- Ú�innost od 1. ledna 2007: V § 21 odst. 4 se na konci textu písmene d) dopl�ují slova „, anebo p�i
vyvlastn�ní, není-li základem dan� cena zjišt�ná podle zvláštního právního p�edpisu2aa)“.]

(5) Da�ové p�iznání k dani d�dické nebo k dani darovací se nepodává p�i bezúplatném nabytí nebo poskytnutí
majetku, jeli

a) od dan� d�dické podle tohoto zákona zcela osvobozeno,
b) od dan� darovací osvobozeno bezúplatné nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prosp�chu
podle § 19 odst. 3 a 5,
c) od dan� darovací osvobozeno bezúplatné nabytí majetku na humanitární nebo charitativní ú�ely,
z ve�ejných sbírek nebo v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby,
d) poplatníkem dan� d�dické nebo dan� darovací �eská republika nebo územní samosprávný celek.

(6) Da�ové p�iznání k dani z p�evodu nemovitostí se nepodává p�i úplatném p�evodu nebo p�echodu



nemovitosti z vlastnictví �eské republiky nebo Fondu národního majetku �eské republiky, jeli p�evod nebo
p�echod vlastnictví k nemovitosti od této dan� osvobozen.
[-Dnem 1. ledna 2006 se v § 21 odst. 6 slova „nebo Fondu národního majetku �eské republiky“ zrušují.]
(7) Soud, který vedl �ízení o d�dictví v prvním stupni, nejdeli o nabytí majetku výhradn� osobami za�azenými
v I. skupin�, zašle stejnopis pravomocného usnesení o d�dictví, stejnopis p�ípadného samostatného
pravomocného usnesení o odm�n� notá�e a jeho hotových výdajích a celý spis vedený v �ízení o d�dictví
místn� p�íslušnému správci dan� do 30 dn� po pravomocn� skon�eném �ízení o d�dictví. Správce dan� vrátí
uvedený spis soudu do 30 dn� ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vym��ení dan�. Oznamovací
povinnost ke správci dan� mají katastrální ú�ady, jdeli o zápisy vlastnických a jiných v�cných práv do katastru
nemovitostí a jejich zm�ny a celní orgány, jdeli o darování movitého majetku z ciziny nebo do ciziny.

§ 22
Lh�ty pro vym��ení

(1) Da� nelze vym��it ani dom��it po uplynutí t�í let od konce kalendá�ního roku, v n�mž vznikla povinnost
podat da�ové p�iznání.
(2) Bylli p�ed uplynutím této lh�ty u�in�n úkon sm��ující k vym��ení dan� nebo jejímu dodate�nému
stanovení, b�ží t�íletá lh�ta znovu od konce roku, v n�mž byl poplatník o tomto úkonu zpraven. Vym��it
a dom��it da� však lze nejpozd�ji do deseti let od konce kalendá�ního roku, v n�mž vznikla povinnost podat
da�ové p�iznání.

�ÁST T�ETÍ
USTANOVENÍ P�ECHODNÁ A ZÁV�RE�NÁ

§ 23
(1) Po dobu dvou let od ú�innosti tohoto zákona se u prvních p�evod� a darování movitých a nemovitých v�cí,
vydaných podle zvláštních p�edpis�,8) mezi oprávn�nými osobami navzájem a mezi oprávn�nými osobami
a osobami t�etími, vym��í da� darovací a da� z p�evodu nemovitostí ve výši odpovídající sazbám poplatk�
podle p�edpis� platných ke dni 31. prosince 1992, jeli to pro poplatníka výhodn�jší.
(2) Jdeli o nemovitý majetek vydaný nebo poskytnutý jako náhrada podle zákona �. 229/1991 Sb., o úprav�
vlastnických vztah� k p�d� a jinému zem�d�lskému majetku, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a o p�evod nebo
p�echod vlastnictví mezi osobami blízkými podle ob�anského zákoníku, je tento majetek osvobozen p�i
prvním p�evodu nebo p�echodu vlastnictví od dan� d�dické, dan� darovací a dan� z p�evodu nemovitostí. To
platí i v p�ípad� nemovitého majetku, k n�muž byla obnovena práva vlastníka podle § 22 zákona �. 229/1991
Sb. a § 11 a 12 zákona �. 42/1992 Sb., o úprav� majetkových vztah� a vypo�ádání majetkových nárok�
v družstvech, jdeli o první p�evod nebo p�echod vlastnictví tohoto majetku mezi osobami blízkými podle
ob�anského zákoníku.

§ 24
(1) Pokud nastala p�ed ú�inností tohoto zákona skute�nost, která byla podle d�ív�jších p�edpis� p�edm�tem
poplatku (dan�) z d�dictví, z darování a z p�evodu nebo p�echodu nemovitostí, postupuje se podle d�ív�jších
p�edpis�.
(2) Nastalali p�ed ú�inností tohoto zákona skute�nost, která byla p�edm�tem poplatku podle dosavadních
p�edpis�, ale poplatek nebyl ješt� vym��en a zaplacen, p�íslušné územní finan�ní orgány dokon�í zahájené
�ízení o vym��ení notá�ských poplatk� uvedených v odstavci 1, které nebylo v den ú�innosti tohoto zákona
pravomocn� skon�eno.
(3) Notá�ské poplatky, vym��ené do dne nabytí ú�innosti tohoto zákona, avšak do tohoto dne nezaplacené,
vybírají a vymáhají soudy. Okresní soudy rozhodují rovn�ž o opravách z�ejmých omyl� a nesprávností
v rozhodnutích o vym��ení notá�ských poplatk�, která nabyla právní moci od 31. prosince 1992.
(4) U notá�ských poplatk� za úkony, kde byl proveden úkon státním notá�stvím do 31. prosince 1992
a notá�ský poplatek za úkony nebyl vym��en nebo byl vym��en v nižší �ástce, vym��í nebo dom��í notá�ský
poplatek za úkony okresní soud, jestliže se p�íslušný spis nachází v úschov� tohoto soudu. Jestliže je p�íslušný
spis uložen u katastrálního ú�adu, vym��í nebo dom��í notá�ský poplatek za úkony tento katastrální ú�ad.
V tomto �ízení postupují soudy i katastrální ú�ady podle d�ív�jších p�edpis�.15) Obdobn� postupují tyto orgány
v p�ípadech oprav z�ejmých omyl� a nesprávností v rozhodnutí o vym��ení notá�ských poplatk� za úkony.
(5) O odvolání proti rozhodnutí okresního soudu nebo proti rozhodnutí státního notá�ství o vym��ení
notá�ských poplatk� za úkony, podaném po 1. lednu 1993, rozhodne krajský soud, v jehož obvodu p�sobí



p�íslušný okresní soud nebo p�sobilo p�íslušné státní notá�ství. O odvolání proti rozhodnutí katastrálního
ú�adu o vym��ení notá�ských poplatk� za úkony rozhodne p�íslušný nad�ízený orgán.

§ 25
(1) Ministerstvo financí �eské republiky m�že ve vztahu k cizin� podle pot�eby stanovit odchylky od zákona
k zabrán�ní dvojímu zdan�ní, k zachování vzájemn� stejného postupu s cizinou nebo k provád�ní opat�ení
nutných s ohledem na postup cizích orgán�.
(2) Ministerstvo financí m�že obecn� závazným právním p�edpisem stanovit podrobnosti k výpo�tu dan�
d�dické podle ustanovení § 4 tohoto zákona.
(3) Finan�ní �editelství na žádost da�ového subjektu nebo ru�itele, kterému byla doru�ena výzva
k zaplacení da�ového nedoplatku ru�itelem, da� z p�evodu nemovitostí nebo da� darovací promine
v p�ípadech odstoupení od smlouvy nebo vrácení daru pro vady, pokud k n�mu dojde ve lh�t� 3 let

a) ode dne vzniku právních ú�ink� vkladu práva do katastru nemovitostí16),
b) ode dne ú�innosti smlouvy o úplatném �i bezúplatném p�evodu nemovitostí, které nejsou
p�edm�tem evidence v katastru nemovitostí,
c) od bezúplatného nabytí movité v�ci

a da�ový subjekt nebo ru�itel ve lh�t� 3 let od skute�ností uvedených pod písmeny a) až c) požádá
o prominutí dan�.
[- Ú�innost od 1. ledna 2007: V § 25 odstavec 3 v�etn� poznámky pod �arou �. 16 zní:
(3) Finan�ní �editelství na žádost da�ového subjektu da� z p�evodu nemovitostí nebo da� darovací promine
v p�ípadech odstoupení od smlouvy nebo vrácení daru pro vady, anebo zrušení vyvlastn�ní ú�adem, který
provádí vyvlastn�ní, pokud k n�mu dojde ve lh�t� 3 let

a) ode dne vzniku právních ú�ink� vkladu práva do katastru nemovitostí16),
b) ode dne ú�innosti smlouvy o úplatném �i bezúplatném p�evodu nemovitostí, které nejsou p�edm�tem
evidence v katastru nemovitostí,
c) od bezúplatného nabytí movité v�ci,
d) od právní moci rozhodnutí o vyvlastn�ní

a da�ový subjekt ve lh�t� 3 let od skute�ností uvedených pod písmeny a) až d) požádá o prominutí dan�.
——————

16) § 2 odst. 3 zákona �. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných v�cných práv k nemovitostem, ve
zn�ní zákona �. 90/1996 Sb.]

(4) Ministerstvo financí �eské republiky m�že da�ovému subjektu nebo ru�iteli, kterému byla doru�ena
výzva k zaplacení da�ového nedoplatku ru�itelem, da� zcela nebo �áste�n� prominout p�i �ešení d�sledk�
živelních pohrom a jiných mimo�ádných hromadných událostí z d�vodu odstran�ní tvrdosti.
(5) K prominutí dan� podle odstavc� 3 a 4 m�že dojít kdykoliv.
(6) Dojde-li k prominutí dan� podle odstavc� 3 a 4, která již byla ru�itelem z�ásti nebo zcela zaplacena,
vznikne ru�iteli ohledn� zaplacené �ástky p�eplatek, který správce dan� p�evede na p�ípadný
nedoplatek na osobním ú�tu ru�itele, kde se eviduje o jeho vlastních da�ových povinnostech. Nemá-li
ru�itel nedoplatek, na který lze p�eplatek p�evést, správce dan� p�eplatek nebo jeho zbývající �ást
ru�iteli poukáže do 30 dn� od jeho vzniku.

§ 26
(1) Zrušují se

1. Zákon �eské národní rady �. 146/1984 Sb., o notá�ských poplatcích, ve zn�ní zákona �eské národní
rady �. 201/1990 Sb., kterým se m�ní a dopl�uje zákon �eské národní rady �. 146/1984 Sb., o notá�ských
poplatcích.
2. Vyhláška Ministerstva financí �eské socialistické republiky �. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon
�eské národní rady o notá�ských poplatcích, ve zn�ní vyhlášky Ministerstva financí, cen a mezd �eské
republiky �. 237/1990 Sb., kterou se m�ní a dopl�uje vyhláška Ministerstva financí �eské socialistické
republiky �. 150/1984 Sb., a vyhlášky Ministerstva financí �eské republiky �. 153/1992 Sb.
3. Výnos Ministerstva financí, cen a mezd �eské socialistické republiky o opat�ení k odstran�ní tvrdosti
p�i vym��ování notá�ských poplatk� �j. 153/14779/1988 ze dne 15. srpna 1988 (reg. v �ástce 29/1988 Sb.).
4. Výnos Ministerstva financí, cen a mezd �eské socialistické republiky o osvobození osobních po�íta��
a mikropo�íta�� od notá�ského poplatku z darování �j. 153/17 283/1989 ze dne 28. zá�í 1989 (reg. v �ástce
30/1989 Sb.).



5. Výnos Ministerstva financí, cen a mezd �eské socialistické republiky o osvobození od notá�ských
poplatk� za úkony �j. 153/17 282/1989 ze dne 28. zá�í 1989 (reg. v �ástce 34/1989 Sb.).
6. Opat�ení Ministerstva financí �eské republiky o úlevách u notá�ských poplatk� ze dne 19. �íjna 1990
(vyhlášeno v �ástce 73/1990 Sb.).
7. Opat�ení Ministerstva financí �eské republiky o úlev� u notá�ských poplatk� z d�dictví – odškodn�ní
podle zákona o soudní rehabilitaci ze dne 5. b�ezna 1991 (vyhlášeno v �ástce 24/1991 Sb.).
8. Opat�ení Ministerstva financí �eské republiky o úlevách u notá�ských poplatk� souvisejících s vydáním
v�ci podle zákona �. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ze dne 30. dubna 1991 (vyhlášeno
v �ástce 47/1991 Sb.).
(2) Dnem nabytí ú�innosti tohoto zákona se nepoužijí
1. Výnos Ministerstva financí �eské socialistické republiky k provedení zákona �. 146/1984 Sb.,
o notá�ských poplatcích, �j. 153/1 690/1985 ze dne 7. února 1985.
2. Výnos Ministerstva financí �eské socialistické republiky o úlevách u notá�ských poplatk� �j.
153/2 350/1985 ze dne 7. února 1985.
3. Výnos Ministerstva financí �eské socialistické republiky o odvodu notá�ských a soudních poplatk� do
státního rozpo�tu �eské socialistické republiky �j. 153/20 783/1986 ze dne 28. listopadu 1986.
4. Opat�ení Ministerstva financí �eské socialistické republiky o osvobození �len� �eského svazu
protifašistických bojovník� od soudních a notá�ských poplatk� �j. 153/8 399/1987 ze dne 12. �ervna 1987.

§ 27
Tento zákon nabývá ú�innosti dnem 1. ledna 1993.

* * *
Zákon �. 18/1993 Sb., nabyl ú�innosti dnem 1. ledna 1993.
Zákon �. 322/1993 Sb. nabyl ú�innosti dnem 1. ledna 1994.
Zákon �. 42/1994 Sb. nabyl ú�innosti dnem 21. b�ezna 1994.
Zákon �. 72/1994 Sb. nabyl ú�innosti dnem 1. kv�tna 1994.
Zákon �. 85/1994 Sb. nabyl ú�innosti dnem 1. �ervna 1994.
Zákon �. 113/1994 Sb. nabyl ú�innosti dnem 8. �ervna 1994.
Zákon �. 248/1995 Sb. nabyl ú�innosti dnem 1. ledna 1996.
Zákon �. 96/1996 Sb. nabyl ú�innosti dnem 26. dubna 1996.
Zákon �. 151/1997 Sb. nabyl ú�innosti dnem 1. ledna 1998.
Zákon �. 203/1997 Sb. nabyl ú�innosti dnem 28. srpna 1997.
Zákon �. 227/1997 Sb. nabyl ú�innosti dnem 1. ledna 1998.
Zákon �. 169/1998 Sb. nabyl ú�innosti t�icátým dnem po dni jeho vyhlášení (den vyhlášení 16. �ervence
1998).
Zákon �. 95/1999 Sb. nabyl ú�innosti dnem 25. kv�tna 1999.
Zákon �. 27/2000 Sb. nabyl ú�innosti prvním dnem t�etího m�síce ode dne vyhlášení (den vyhlášení 22. února
2000).
Zákon �. 103/2000 Sb. nabyl ú�innosti dnem 1. �ervence 2000.
Zákon �. 132/2000 Sb. nabyl ú�innosti dnem 1. ledna 2001.
Zákon �. 340/2000 Sb. nabyl ú�innosti dnem 1. ledna 2001.
Zákon �. 364/2000 Sb. nabyl ú�innosti dnem 1. prosince 2000.
Zákon �. 117/2001 Sb. nabyl ú�innosti dnem 1. �ervna 2001.
Zákon �. 120/2001 Sb. nabyl ú�innosti dnem 1. kv�tna 2001.
Zákon �. 148/2002 Sb. nabyl ú�innosti dnem 17. dubna 2002.
Zákon �. 198/2002 Sb. nabyl ú�innosti dnem 1. ledna 2003.
Zákon �. 320/2002 Sb. nabyl ú�innosti dnem 1. ledna 2003.
Zákon �. 420/2003 Sb. nabyl ú�innosti dnem 1. ledna 2004.
Zákon �. 669/2004 Sb. nabyl ú�innosti dnem 1. ledna 2005.
Zákon �. 179/2005 Sb. nabývá ú�innosti dnem 1. ledna 2006.
Zákon �. 342/2005 Sb. nabyl ú�innosti dnem 13. zá�í 2005.
Zákon �. 186/2006 Sb. nabývá ú�innosti dnem 1. ledna 2007.
Zákon �. 230/2006 Sb. nabyl ú�innosti dnem 1. �ervna 2006.
Zákon �. 245/2006 Sb. nabyl ú�innosti dnem 31. kv�tna 2006.

* * *



�l. II
zákona �. 322/1993 Sb. zní:

1. Nastalali p�ed ú�inností tohoto zákona skute�nost, která byla p�edm�tem dan� d�dické, dan� darovací
a dan� z p�evodu nemovitostí podle zákona �eské národní rady �. 357/1992 Sb., o dani d�dické, dani darovací
a dani z p�evodu nemovitostí, ve zn�ní zákona �eské národní rady �. 18/1993 Sb., postupuje se podle t�chto
p�edpis� i po nabytí ú�innosti tohoto zákona.
2. Ustanovení § 25 odst. 3 se použije i na p�ípady, kdy skute�nost, která je p�edm�tem dan� z p�evodu
nemovitostí nastala v roce 1993 a poplatník požádá o prominutí dan� do šesti m�síc� ode dne nabytí ú�innosti
zákona.

�l. II
zákona �. 96/1996 Sb. zní:

1. Nastalali v dob� od 24. �ervna 1991 skute�nost uvedená v �l. I bodech 1 a 2, která byla p�edm�tem dan�
d�dické, dan� darovací a dan� z p�evodu nemovitostí, nebo p�edm�tem notá�ského poplatku, p�íslušný
finan�ní ú�ad na základ� žádosti podané do šesti m�síc� ode dne ú�innosti tohoto zákona da�, pop�. poplatek
v rozsahu osvobození uvedeného v �l. I bodech 1 a 2 poplatníkovi promine. Vznikneli prominutím vratitelný
p�eplatek, vrátí jej finan�ní ú�ad bez žádosti do 30 dn�.
2. Soud je povinen do 30 dn� ode dne doru�ení výzvy zaslat finan�nímu ú�adu spisy související s provedením
tohoto zákona.

§ 35
zákona �. 151/1997 Sb. zní:

Pokud je p�edm�tem dan� d�dické, dan� darovací a dan� z p�evodu nemovitostí skute�nost, která nastala p�ed
ú�innosti tohoto zákona, postupuje se podle p�edpis� ú�inných v dob�, kdy k této skute�nosti došlo.

�l. II
zákona �. 203/1997 Sb. zní:

1. Došloli v dob� od zápisu zm�n v obchodním rejst�íku k prvému p�evodu nebo p�echodu vlastnictví
nemovitého majetku, k n�muž byla obnovena práva vlastníka podle § 11 a 12 zákona �. 42/1992 Sb., o úprav�
majetkových vztah� a vypo�ádání majetkových nárok� v družstvech, mezi osobami blízkými,13a) p�íslušný
finan�ní ú�ad na základ� žádosti podané do šesti m�síc� ode dne ú�innosti tohoto zákona promine da�
d�dickou, da� darovací a da� z p�evodu nemovitostí nebo notá�ský poplatek. Vznikneli prominutím vratitelný
p�eplatek, vrátí jej finan�ní ú�ad bez žádosti do 30 dn�.
2. Soud je povinen do 30 dn� ode dne doru�ení výzvy zaslat finan�nímu ú�adu spisy související s provedením
tohoto zákona.

�l. II
zákona �. 169/1998 Sb. zní:

1. Nastalali p�ed ú�inností tohoto zákona skute�nost, která byla p�edm�tem dan� d�dické podle zákona
�. 357/1992 Sb., o dani d�dické, dani darovací a dani z p�evodu nemovitostí, ve zn�ní zákona �. 18/1993 Sb.,
zákona �. 322/1993 Sb., zákona �. 42/1994 Sb., zákona �. 72/1994 Sb., zákona �. 85/1994 Sb., zákona
�. 113/1994 Sb., zákona �. 248/1995 Sb., zákona �. 96/1996 Sb., zákona �. 151/1997 Sb., zákona �. 203/1997
Sb. a zákona �. 227/1997 Sb., postupuje se podle tohoto p�edpisu i po nabytí ú�innosti tohoto zákona.
2. Ustanovení § 25 odst. 3 zákona �. 357/1992 Sb., o dani d�dické, dani darovací a dani z p�evodu
nemovitostí, ve zn�ní tohoto zákona, se použije na p�ípady, kdy právní ú�inky vkladu práva do katastru
nemovitostí, ú�innost smlouvy o úplatném �i bezúplatném p�evodu nemovitostí nebo bezúplatné nabytí
movité v�ci nastaly po ú�innosti tohoto zákona.

�l. II
zákona �. 420/2003 Sb. zní:

P�echodné ustanovení
Nastalali p�ede dnem nabytí ú�innosti tohoto zákona skute�nost, která byla podle dosavadních právních
p�edpis� p�edm�tem dan� d�dické, dan� darovací nebo dan� z p�evodu nemovitostí, postupuje se podle
dosavadních právních p�edpis�. Jeli da� d�dická, da� darovací nebo da� z p�evodu nemovitostí vym��ená
podle dosavadních p�edpis� nižší než 100 K�, tato da� se nep�edepíše a neplatí.



Odkazy k textu:

1a) Zákon �.  135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu ob�an�.
1) Zákon �.  151/1997 Sb., o oce�ování majetku a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o oce�ování majetku).
1b) Zákon �.  123/1992 Sb., o pobytu cizinc� na území �eské a Slovenské Federativní Republiky.
2) § 842 ob�anského zákoníku.
2a) Zákon �.  586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.
2b) Nap�íklad zákon �.  120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exeku�ní �innosti (exeku�ní �ád) a o zm�n�
dalších zákon�.
2c) § 48 ob�anského zákoníku.
2d) § 117 ob�anského zákoníku.
2e) § 25 zákona �.  42/1994 Sb., o penzijním p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem a o zm�nách n�kterých zákon�
souvisejících s jeho zavedením.
2f) § 21 zákona �.  72/1994 Sb., kterým se upravují n�které spoluvlastnické vztahy k budovám a n�které
vlastnické vztahy k byt�m a nebytovým prostor�m a dopl�ují n�které zákony (zákon o vlastnictví byt�).
2aa) Zákon �. 151/1997 Sb., o oce�ování majetku a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o oce�ování majetku),
ve zn�ní zákona �. 121/2000 Sb.
2cc) § 59 obchodního zákoníku.
3) § 761 zákona �. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. § 47b zákona �. 92/1991 Sb., o podmínkách p�evodu
majetku státu na jiné osoby, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.
4) § 10a odst.  6 zákona �.  92/1991 Sb., o podmínkách p�evodu majetku státu na jiné osoby, ve zn�ní
pozd�jších p�edpis�.
5) Zákon �NR �.  172/1991 Sb., o p�echodu n�kterých v�cí z majetku �eské republiky do vlastnictví obcí, ve
zn�ní pozd�jších p�edpis�.
Zákon �NR �.  367/1990 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.
6) § 20a zákona �NR �.  367/1990 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.
7) Zákon �.  308/1991 Sb., o svobod� náboženské víry a postavení církví a náboženských spole�ností.
8) Nap�. zákon �.  58/1969 Sb., o odpov�dnosti za škodu zp�sobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho
nesprávným ú�edním postupem, zákon �.  119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�,
zákon �.  87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zákon �.  229/1991 Sb.,
o úprav� vlastnických vztah� k p�d� a jinému zem�d�lskému majetku, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.
9) Zákon �.  92/1991 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.
Zákon �NR �.  171/1991 Sb., o p�sobnosti orgán� �eské republiky ve v�cech p�evod� majetku státu na jiné
osoby a o Fondu národního majetku �eské republiky, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.
Zákon �NR �.  569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu �eské republiky.
9a) Nap�. zákon �.  95/1999 Sb., o podmínkách p�evodu zem�d�lských a lesních pozemk� z vlastnictví státu na
jiné osoby a o zm�n� zákona �.  569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu �eské republiky, ve zn�ní pozd�jších
p�edpis�, a zákona �.  357/1992 Sb., o dani d�dické, dani darovací a dani z p�evodu nemovitostí, ve zn�ní
pozd�jších p�edpis�.
10) § 11 odst.  3 zákona �.  92/1991 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.
11) § 19 zákona �.  229/1991 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.
Zákon �.  284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových ú�adech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.
12) �ást druhá zákona �.  513/1991 Sb.
12a) § 24 odst.  1 až 4 zákona �.  72/1994 Sb., kterým se upravují n�které spoluvlastnické vztahy k budovám
a n�které vlastnické vztahy k byt�m a nebytovým prostor�m a dopl�ují n�které zákony (zákon o vlastnictví
byt�).
12b) § 2 odst.  2 písm. a) vyhlášky Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí �SR, Ministerstva
financí SSR a p�edsedy Státní banky �eskoslovenské �.  136/1985 Sb., o finan�ní, úv�rové a jiné pomoci
družstevní a individuální bytové výstavb� a modernizaci rodinných domk� v osobním vlastnictví, ve zn�ní
vyhlášek �.  74/1989 Sb., �.  73/1991 Sb. a �. 398/1992 Sb.
12c) Nap�. § 29 zákona �.  72/1994 Sb.
12d) § 84 zákona �.  50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní zákona
�.  83/1998 Sb.
12e) § 139b odst.  3 zákona �.  50/1976 Sb., ve zn�ní zákona �. 83/1998 Sb.
12f) Zákon �.  72/1994 Sb., kterým se upravují n�které spoluvlastnické vztahy k budovám a n�které vlastnické



vztahy k byt�m a nebytovým prostor�m a dopl�ují n�které zákony (zákon o vlastnictví byt�), ve zn�ní
pozd�jších p�edpis�.
13) Nap�. zákon �.  403/1990 Sb., o zmírn�ní následk� n�kterých majetkových k�ivd, ve zn�ní pozd�jších
p�edpis�, zákon �. 87/1991 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zákon �.  229/1991 Sb., ve zn�ní pozd�jších
p�edpis�, zákon �.  42/1992 Sb., o úprav� majetkových vztah� a vypo�ádání majetkových nárok�
v družstvech.
13a) § 116 ob�anského zákoníku.
13b) Zákon �.  198/2002 Sb., o dobrovolnické služb� a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o dobrovolnické
služb�).
13c) Zákon �.  117/2001 Sb., o ve�ejných sbírkách a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o ve�ejných sbírkách).
14) Nap�. § 135 a 462 ob�anského zákoníku, § 55 zákona �. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn�ní pozd�jších
p�edpis�.
15) Zákon �NR �.  146/1984 Sb., o notá�ských poplatcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.
Vyhláška Ministerstva financí �SR �.  150/1984 Sb., kterou se provádí zákon o notá�ských poplatcích, ve
zn�ní pozd�jších p�edpis�.
16) § 2 odst. 3 zákona �. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných v�cných práv k nemovitostem, ve
zn�ní zákona �. 90/1996 Sb.


