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VYHLÁŠKA

ze dne 19. června 2018,

kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu
o dani z nabytí nemovitých věcí

Ministerstvo financí stanoví podle § 15 odst. 6
zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani
z nabytí nemovitých věcí:

Čl. I

Vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákon-
ného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých
věcí, se mění takto:

1. V § 2 písmeno a) zní:

„a) stavební pozemky, kterými jsou

1. nezastavěné stavební pozemky a

2. zastavěné stavební pozemky,“.

2. V § 2 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Nezastavěným stavebním pozemkem se
s výjimkou zastavěného stavebního pozemku podle
odstavce 3 pro účely této vyhlášky rozumí

a) pozemek evidovaný v katastru nemovitostí
v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří,

b) pozemek nebo soubor pozemků, které byly
určené k zastavění

1. regulačním plánem, který nahrazuje územní
rozhodnutí,

2. územním rozhodnutím,

3. územním souhlasem,

4. společným povolením, kterým se stavba
umisťuje a povoluje,

5. veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní
rozhodnutí,

6. ohlášením stavebnímu úřadu v případě, kdy
územně plánovací informace nahradila
územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
nebo

7. dodatečným povolením stavby,

c) pozemek ve funkčním celku se stavbou nebo

jednotkou uvedenou v § 15 odst. 3 zákonného
opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých
věcí.

(3) Zastavěným stavebním pozemkem se pro
účely této vyhlášky rozumí pozemek zastavěný stav-
bou spojenou se zemí pevným základem bez ohledu
na stav evidovaný v katastru nemovitostí. Za zasta-
věný stavební pozemek se nepovažuje pozemek,
který je zastavěný pouze podzemním nebo nadzem-
ním vedením včetně jejich příslušenství, podzemní
stavbou, která nedosahuje úrovně terénu, podzemní
částí a příslušenstvím stavby pro dopravu nebo
vodní hospodářství netvořícími součást nadzemní
stavby. Za zastavěný stavební pozemek se dále ne-
považuje pozemek, který je zastavěný pouze oplo-
cením nebo zpevněnou plochou do 25 m2.“.

3. V nadpisu dílu 2 se slovo „urbanizovaného“
nahrazuje slovem „stavebního“.

4. V nadpisu § 3 se slovo „urbanizovaného“
nahrazuje slovem „stavebního“.

5. V § 3 se slovo „urbanizovaného“ nahrazuje
slovem „stavebního“.

6. V § 3 se slova „stavby na“ nahrazují slovy
„stavby, která je součástí“ a slova „staveb na“ se na-
hrazují slovy „staveb, které jsou součástí“.

7. V nadpisu § 4 se slovo „urbanizovaného“
nahrazuje slovem „stavebního“.

8. V § 4 se slovo „urbanizovaného“ nahrazuje
slovem „stavebního“.

9. V nadpisu § 5 se slovo „urbanizovaného“
nahrazuje slovem „stavebního“.

10. V § 5 se slovo „urbanizovaného“ nahrazuje
slovem „stavebního“ a slovo „urbanizovaný“ se na-
hrazuje slovem „stavební“.

11. V § 5 odst. 2 písm. c) se za text „1 : 5000“
vkládají slova „nebo v měřítku podrobnějším“ a slova
„ , s výjimkou cenové mapy v měřítku podrobněj-
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ším, která umožňuje samostatné uvedení cen po-
zemků zastavěných ploch a pozemků s nimi funkčně
spojených“ se zrušují.

12. V nadpisu § 6 se slovo „urbanizovaného“
nahrazuje slovem „stavebního“.

13. V § 6 se slovo „urbanizovaného“ nahrazuje
slovem „stavebního“.

14. V § 6 odstavec 2 zní:

„(2) Upravená základní cena stavebního po-
zemku se určí podle vzorce

kde

UZC ........... upravená základní cena stavebního po-
zemku v Kč za m2,

ZC ............. základní cena stavebního pozemku v Kč
za m2,

IP ................ index cenového porovnání pro poze-
mek.“.

15. V § 6 odst. 3 písm. b) se slovo „koeficient“
nahrazuje slovy „hodnota kvalitativního pásma
znaku“.

16. V § 6 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Index cenového porovnání pro pozemek se
určí podle vzorce

kde

P1................ hodnota kvalitativního pásma znaku
druhu a účelu užití hlavní stavby podle
tabulky č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

P8................. hodnota kvalitativního pásma znaku
povodňového rizika podle specifikace
povodňových zón podle tabulky č. 1
přílohy č. 2 k této vyhlášce,

Pi ................ hodnota kvalitativního pásma i-tého
znaku indexu cenového porovnání uve-
deného v tabulce č. 1 přílohy č. 2 k této
vyhlášce,

i ................... pořadové číslo znaku indexu cenového
porovnání.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako od-
stavce 5 až 7.

17. V § 6 odst. 5 se slovo „urbanizovaných“
nahrazuje slovem „stavebních“.

18. V § 6 odstavec 7 zní:

„(7) Základní cena stavebního pozemku určená
podle odstavce 3 se zaokrouhlí na celé koruny.“.

19. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 6a

Zatřídění stavebního pozemku pro účely určení
indexu cenového porovnání

(1) Pro určení indexu cenového porovnání se
použijí hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých
znaků ze sloupců 3 až 7 tabulky č. 1 přílohy č. 2
k této vyhlášce určené pro pozemek

a) podle druhu a účelu užití hlavní stavby, která se
na něm nachází nebo se kterou je ve funkčním
celku,

b) ve funkčním celku s jednotkou nebo pozemek,
který je součástí jednotky nebo který je s ní
spojený, podle druhu a účelu užití stavby, ve
které se tato jednotka nachází,

c) s více hlavními stavbami, které nejsou společně
užívané, podle účelu užití hlavní stavby nebo
stavby, ve které je oceňovaná jednotka, v pořadí
sloupců 3, 4, 6, 5, 7.

(2) Pro určení indexu cenového porovnání se
obdobně použije odstavec 1 podle určeného účelu
užití v případě nezastavěného stavebního pozemku,
který není ve funkčním celku se stavbou a který byl
určen k zastavění

a) regulačním plánem, který nahrazuje územní
rozhodnutí,

b) územním rozhodnutím,

c) územním souhlasem,

d) společným povolením, kterým se stavba umis-
ťuje a povoluje,

e) veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní
rozhodnutí,

f) ohlášením stavebnímu úřadu v případě, kdy
územně plánovací informace nahradila územní
rozhodnutí nebo územní souhlas, nebo

g) dodatečným povolením stavby.
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(3) V případech neuvedených v odstavcích 1 a 2
se pro určení indexu cenového porovnání vychází
z předpokládaného účelu užití v územním plánu,
nebo v regulačním plánu, který nenahrazuje územní
rozhodnutí. Nelze-li jednoznačně určit předpoklá-
daný účel užití, použijí se pro určení indexu ceno-
vého porovnání hodnoty kvalitativních pásem jed-
notlivých znaků ze sloupce 9 tabulky č. 1 přílohy
č. 2 k této vyhlášce.

(4) Hlavní stavbou se pro účely určování
směrné hodnoty rozumí stavba, která určuje účel vy-
užití pozemku a není určena k tomu, aby se jí trvale
užívalo s jinou stavbou v rámci jejího hospodářského
účelu.“.

20. V § 9 odst. 2 se slova „lesního typu“ nahra-
zují slovy „lesních typů“.

21. V § 11 se slovo „urbanizovaného“ nahra-
zuje slovem „stavebního“.

22. V § 11 písm. b) se číslo „0,25“ nahrazuje
číslem „0,15“.

23. V § 12 písm. b) bodě 2 se za slovo „re-
kreační“ vkládá slovo „chaty“.

24. V § 13 odst. 1 se text „SHS = DSHS+pp“
nahrazuje textem „SHS = DSHS×IU“ a slova
„pp............polohová přirážka pro stavby, které jsou
samostatnou nemovitou věcí, v Kč“ se nahrazují
slovy „IU.............index cenové úpravy“.

25. V § 13 odstavec 2 zní:

„(2) Index cenové úpravy

a) se u staveb, které jsou samostatnou nemovitou
věcí a současně se nacházejí v obci, která není
vyjmenovaná v tabulce přílohy určující základní
ceny pro příslušný druh stavby, u které se
určuje směrná hodnota, určí podle vzorce

kde
S1................. hodnota kvalitativního pásma znaku

hospodářsko-správního významu obce
podle tabulky č. 2 přílohy č. 2 k této
vyhlášce,

S2 ................. hodnota kvalitativního pásma znaku
polohy obce podle tabulky č. 2 přílohy
č. 2 k této vyhlášce,

S3 ................. hodnota kvalitativního pásma znaku

občanské vybavenosti obce podle ta-
bulky č. 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

b) má v ostatních případech hodnotu 1.“.

26. V § 13 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Určuje-li se směrná hodnota stavby rodin-
ného domu, rekreační chalupy, rekreačního domku,
rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty, se kterými
jsou společně užívány doplňkové stavby, jejichž vý-
měra nebo součet výměr zastavěných ploch všech
doplňkových staveb nepřesahuje 25 m2, jejich
směrná hodnota se zohlední ve směrné hodnotě
těchto staveb. V těchto případech se směrná hodnota
těchto doplňkových staveb samostatně neurčuje.“.

27. V § 14 odst. 2 se text „UZC = ZC × I × s“
nahrazuje textem „UZC = ZC × IS × s“, slova
„I………index cenového porovnání“ se nahrazují
slovy „IS………index cenového porovnání pro
stavbu“ a slova „rekreační nebo“ se nahrazují slovy
„rekreační chaty nebo“.

28. V § 14 odstavec 3 zní:

„(3) Index cenového porovnání se určí pro
stavbu

a) rodinného domu, rekreační chalupy nebo re-
kreačního domku podle vzorce

kde

IS ................................ index cenového porovnání pro
stavbu,

V1 až V4, V12, V13 .... hodnota kvalitativního pásma
znaku indexu cenového po-
rovnání podle tabulky č. 2 pří-
lohy č. 6 k této vyhlášce,

Vi ................................ hodnota kvalitativního pásma
i-tého znaku indexu cenového
porovnání podle tabulky č. 2
přílohy č. 6 k této vyhlášce,

i .................................. pořadové číslo znaku indexu
cenového porovnání,

b) rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty podle
vzorce
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kde

IS ................................ index cenového porovnání pro
stavbu,

V1 až V4, V11, V12 .... hodnota kvalitativního pásma
znaku indexu cenového po-
rovnání podle tabulky č. 2 pří-
lohy č. 7 k této vyhlášce,

Vi ................................ hodnota kvalitativního pásma
i-tého znaku indexu cenového
porovnání podle tabulky č. 2
přílohy č. 7 k této vyhlášce,

i .................................. pořadové číslo znaku indexu
cenového porovnání,

c) garáže nebo doplňkové stavby podle vzorce

kde

IS ................................ index cenového porovnání pro
stavbu,

V1 až V4, V9, V10 ..... hodnota kvalitativního pásma
znaku indexu cenového po-
rovnání podle tabulky č. 2 pří-
lohy č. 8 k této vyhlášce,

Vi ................................ hodnota kvalitativního pásma
i-tého znaku indexu cenového
porovnání podle tabulky č. 2
přílohy č. 8 k této vyhlášce,

i .................................. pořadové číslo znaku indexu
cenového porovnání.“.

29. § 15 včetně nadpisu zní:

„§ 15

Směrná hodnota jednotky

Směrná hodnota jednotky se určí podle vzorce

kde
SHJ ............. směrná hodnota jednotky v Kč,
DSHB.......... dílčí směrná hodnota bytu v Kč,
DSHG ......... dílčí směrná hodnota nebytového pro-

storu garáže v Kč,

DSHS .......... dílčí směrná hodnota nebytového pro-
storu sklepa v Kč,

DSHK.......... dílčí směrná hodnota nebytového pro-
storu komory v Kč,

PSHPkJ ....... podíl směrné hodnoty pozemku, který
je součástí jednotky, nebo který je s ní
spojený, v Kč,

IU ................ index cenové úpravy, který se určí ob-
dobně jako u staveb.“.

30. V § 16 odst. 2 se text „UZC = ZC × I × s“
nahrazuje textem „UZC = ZC × IJ × s“ a slova
„I.………index cenového porovnání“ se nahrazují
slovy „IJ.………index cenového porovnání pro jed-
notku“.

31. V § 16 odstavec 3 zní:

„(3) Index cenového porovnání pro jednotku se
určí pro

a) byt podle vzorce

kde

IJB............................... index cenového porovnání pro
byt,

V1, V8 až V10 ............ hodnota kvalitativního pásma
znaku indexu cenového po-
rovnání podle tabulky č. 2 pří-
lohy č. 9 k této vyhlášce,

Vi ................................ hodnota kvalitativního pásma
i-tého znaku indexu cenového
porovnání podle tabulky č. 2
přílohy č. 9 k této vyhlášce,

i .................................. pořadové číslo znaku indexu
cenového porovnání,

b) nebytový prostor garáže, sklepa nebo komory
podle vzorce

kde

IJN .............................. index cenového porovnání pro
nebytový prostor,

V1, V7 až V9.............. hodnota kvalitativního pásma
znaku indexu cenového po-
rovnání podle tabulky č. 2 pří-
lohy č. 10 k této vyhlášce,

Vi ................................ hodnota kvalitativního pásma
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i-tého znaku indexu cenového
porovnání podle přílohy č. 10
k této vyhlášce,

i .................................. pořadové číslo znaku indexu
cenového porovnání.“.

32. V § 17 odstavec 1 zní:

„(1) Pro účely určování směrné hodnoty se
podlažím rozumí část stavby o světlé výšce nejméně
1,70 m.“.

33. V § 19 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Do úhrnu podlahové plochy bytu a neby-
tového prostoru se započte výměra podlahové plo-
chy prostorů společných částí domu, které jsou
s nimi výlučně užívány, vynásobená koeficientem
a) 0,17 u terasy a balkónu, pouze pokud jsou

z nich přímo přístupny,
b) 0,30 u lodžie, pouze pokud je z nich přímo pří-

stupná, a

c) 0,10 u sklepní kóje a u vymezeného půdního
prostoru.“.

34. § 20 včetně nadpisu zní:

„§ 20

Určování počtu obyvatel a údajů
o nezaměstnanosti v obci

(1) Při určení počtu obyvatel v obci se vychází

z Malého lexikonu obcí České republiky vydáva-
ného Českým statistickým úřadem, a to podle stavu
uvedeného v tomto lexikonu k 1. lednu roku, ve
kterém došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité
věci.

(2) V případě, že došlo ke změně území obce,
která není uvedena v Malém lexikonu obcí, se počet
obyvatel určí podle počtu obyvatel obce v evidenci
obyvatel k 1. lednu roku, ve kterém došlo k nabytí
vlastnického práva k nemovité věci.

(3) Při určení nezaměstnanosti v obci se vychází
z údajů zveřejněných Ministerstvem práce a sociál-
ních věcí způsobem umožňujícím dálkový přístup,
a to podle stavu k 1. lednu roku, ve kterém došlo
k nabytí vlastnického práva k nemovité věci.“.

35. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 20a

Zaokrouhlování hodnot

(1) Při výpočtu směrné hodnoty se zaokrouh-
luje hodnota

a) indexu, redukčního koeficientu a koeficientu
stáří stavby na 3 desetinná místa,

b) výměry podlahové plochy na 2 desetinná místa.

(2) Směrná hodnota se zaokrouhluje na deseti-
koruny.“.
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36. V příloze č. 1 tabulka č. 1 a tabulka č. 2
včetně nadpisů znějí:
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37. V příloze č. 1 tabulka č. 3 a tabulka č. 4
včetně nadpisů znějí:
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38. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.
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39. V příloze č. 6 tabulka č. 1 včetně nadpisu
zní:
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40. V příloze č. 6 tabulka č. 2 včetně nadpisu
zní:
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41. V příloze č. 7 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

42. V příloze č. 7 tabulka č. 2 včetně nadpisu
zní:
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43. V příloze č. 8 tabulka č. 1 včetně nadpisu
zní:
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44. V příloze č. 8 tabulka č. 2 včetně nadpisu
zní:

45. V příloze č. 9 tabulka č. 1 včetně nadpisu
zní:
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46. V příloze č. 9 tabulka č. 2 včetně nadpisu
zní:
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47. Příloha č. 10 zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Sbírka zákonů č. 127 / 2018Strana 1694 Částka 65



Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 36, 39, 41, 43
a 45, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2018.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2018 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňko-
va 4; Praha 9: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohos-
tická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 –
vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –
Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Ob-
jednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného
nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných
výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné
číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95
ze dne 8. 11. 1995.
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