Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1
písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na
zdaňovací období roku 2022
Upozorňujeme poplatníky, že na zdaňovací období roku 2022 lze uplatnit pouze
osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitých věcí, ve znění od 1. 1. 2020. Osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k)
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění do 31. 12. 2019, podle
kterého se osvobozovaly pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné
půdě, trvalých travních porostech a pozemky ostatních ploch, které nelze
žádným způsobem využívat, nelze na zdaňovací období roku 2022 uplatnit a
poplatníkům může vzniknout povinnost podat daňové přiznání k dani
z nemovitých věcí.
Upozornění a informace pro poplatníky, kteří si uplatňují osvobození od daně
z pozemků podle § 4 odst. 1. písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých
věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“)

I. Změna v osvobození s dopadem na povinnost podat daňové
přiznání k dani z nemovitých věcí
Od 1. 1. 2020 s účinností zákona č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti
daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů (dále jen „zákon č. 364/2019
Sb.“), došlo k novelizaci zákona o dani z nemovitých věcí, konkrétně § 4 odst. 1 písm.
k). Po přechodnou dobu na zdaňovací období roku 2020 a 2021 bylo možné uplatnit
osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí jak ve znění do
31. 12. 2019, tak i ve znění od 1. 1. 2020.
Upozorňujeme, že od zdaňovacího období roku 2022 lze uplatnit pouze osvobození
podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí ve znění od 1. 1. 2020.
V důsledku této změny JIŽ NELZE UPLATIT OSVOBOZENÍ podle § 4 odst. 1 písm. k)
zákona o dani z nemovitých věcí ve znění do 31. 12. 2019 u:




pozemků remízků, hájů, větrolamů a mezí na orné půdě a trvalých travních
porostech, pokud nesplňují definici krajinných prvků (skupina dřevin, stromořadí,
travnatá údolnice, mez, příkop, mokřad) a nejsou zapsány v evidenci ekologicky
významných prvků v evidenci využití půdy (dále jen „LPIS“),
pozemků ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat, pokud se
nejedná o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou
užívány k podnikání, na kterých se nachází příkop, mokřad, močál, bažina, skalní
útvar, rokle nebo strž.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud remízky, háje, větrolamy a meze nebudou
v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci LPIS do 31. 12. 2021 zaevidovány
jako skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice nebo mez, nebudou splněny podmínky
pro osvobození pozemků dle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí
a poplatníci si nebudou moci v uvedených případech na zdaňovací období roku 2022
uplatnit nárok na jejich osvobození.

Obdobně je tomu i v případě pozemku ostatních ploch, které nelze žádným způsobem
využívat. Pokud tyto pozemky nově nesplňují podmínky pro osvobození podle § 4 odst. 1
písm. k) bodu 2 nebo 3 zákona o dani z nemovitých věcí ve znění od 1. 1. 2020, tj. nejedná
se o pozemky, na nichž se nachází krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá
údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky
významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství, nebo příkop, mokřad, močál,
bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné
území obce, které nejsou užívány k podnikání, nelze osvobození podle § 4 odst. 1 písm.
k) zákona o dani z nemovitých věcí, ve znění do 31. 12. 2019, počínaje 1. 1. 2022 již
nadále uplatňovat, protože k 31. 12. 2021 uplyne přechodné období. Pokud se na
pozemku výše uvedený prvek nachází, lze osvobodit pozemek pouze v rozsahu tohoto
prvku, nikoliv celý pozemek
Poplatníkům, kteří si na rok 2021 shora uvedené osvobození uplatňovali a počínaje 1. 1. 2022
nesplňují výše uvedené podmínky, vzniká povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací
období roku 2022, a to nejpozději do 31. ledna 2022.

II. Změna v posuzování zápisu krajinných prvků do evidence
ekologicky významných prvků v evidenci LPIS
Upozorňujeme, že dochází ke změně posouzení zápisu krajinných prvků do evidence
ekologicky významných prvků v evidenci LPIS. Osvobození u krajinného prvku bude
možné na zdaňovací období roku 2022 uplatnit pouze v případě, že krajinný prvek bude
k 1. 1. 2022 již evidován v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci LPIS, a to
s ohledem na ustanovení § 13b zákona o dani z nemovitých věcí, podle kterého se daň
z nemovitých věcí stanoví k 1. lednu roku, na který je daň stanovována. V případě, že
bude podán nový podnět (žádost) o zaevidování krajinného prvku do evidence
ekologicky významných prvků v evidenci LPIS v roce 2021, ale bude zaevidován až
po 1. 1. 2022, bude možné uplatnit osvobození u daného krajinného prvku až na
zdaňovací období roku 2023.
Postup ohledně zaevidování krajinného prvku do evidence ekologicky významných prvků
v evidenci LPIS na zdaňovací období roku 2020 a 2021 uvedený v Informaci k novele
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů,
dopadající na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) tohoto zákona - senátní tisk 150/
sněmovní tisk 509, která je uvedena na tomto odkazu, který uváděl, že osvobození podle
§ 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí lze uplatni i u krajinných prvků
u kterých byl podán do 31. 12. podnět k zapsání, ale nebyl již do konce roku zaevidován,
zůstává z důvodu právní jistoty zachován. Lze tedy konstatovat, že pouze na zdaňovací
období roku 2020 a 2021 lze osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona o dani
z nemovitých věcí uplatnit i případech, kdy poplatník podal podnět k zapsání krajinného
prvku do 31. 12. 2019 nebo 31. 12. 2020, ale krajinný prvek byl zapsán do evidence
ekologicky významných prvků v evidenci LPIS až po 1. 1. následujícího roku, tj. 2020 nebo
2021.

III. Podrobný popis změn v osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k)
zákona o dani z nemovitých věcí
3.1 Ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí ve znění účinném
do 31. 12. 2019, které NELZE od 1. 1. 2022, tj. na zdaňovací období roku 2022 uplatnit
v daňovém přiznání:

Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné
půdě, trvalých travních porostech, pozemky ochranného pásma vodního zdroje I. stupně
a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat.
3.2. Ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí ve znění účinném
od 1. 1. 2020, které vzhledem k přechodnému období lze v plné šíři uplatnit na
zdaňovací období roku 2022:
Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází
1. ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně,
2. krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo
mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků
podle zákona upravujícího zemědělství, nebo
3. příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky
ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání
Ke shora uvedenému ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí,
ve znění účinném od 1. 1. 2020 uvádíme následující:
1. Osvobození pozemků v rozsahu, v jakém se na nich nachází ochranné pásmo
vodního zdroje I. stupně
V případě pozemků ochranného pásma vodního zdroje I. stupně nedochází k žádným
změnám. Osvobození uvedené v § 4 odst. 1 písm. k) bodu 1. zákona od 1. 1. 2020 je
zachováno ve stejném rozsahu jako osvobození uvedené v § 4 odst. 1 písm. k) zákona
o dani z nemovitých věcí ve znění účinném do 31. 12. 2019. Poplatníkům tedy nevznikla
ve vztahu ke změně zákona povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých
věcí.
2. Osvobození pozemků v rozsahu, v jakém se na nich nachází krajinný prvek skupina
dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento
prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci LPIS podle
zákona upravujícího zemědělství
Základní podmínkou pro uplatnění nároku na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) bodu
2 zákona o dani z nemovitých věcí v daňovém přiznání je zápis krajinných prvků
(skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad) [který
nejprve musí vymezit Agentura ochrany přírody a krajiny] do evidence ekologicky
významných prvků v evidenci LPIS, a to v rozsahu, v jakém se na pozemku nacházejí
k 1. lednu roku, na který je daň stanovována.
Změny v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci LPIS provádí Státní
zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) na základě podnětu (nejčastěji vlastníka,
uživatele, orgánu státní správy, obce). Tento podnět lze podat písemně (nikoliv e-mailem),
prostřednictvím datové zprávy, případně osobně na kterémkoliv pracovišti SZIF, Oddělení
příjmu žádostí a LPIS (dále jen “OPŽL“). Bližší informace k podání podnětu lze nalézt
na adrese:
https://www.szif.cz/cs/lpis-evidence_ekologicky_vyznamnych_prvku
Aby SZIF mohl ekologicky významný prvek (krajinný prvek) zaevidovat, musí
splňovat dvě základní podmínky:

a. musí se jednat o samostatný prvek, který je viditelně svým charakterem, porostem nebo
tvarem odlišný od okolního prostředí,
a zároveň
b. jako ekologicky významný prvek (krajinný prvek) může být podle zákona o zemědělství
zakreslena pouze samostatná plocha, která je součástí evidovaných zemědělsky
užívaných pozemků, nebo k těmto evidovaným pozemkům přiléhá.
Více informací pro evidování krajinných prvků naleznete na webových stránkách SZIF
na adrese:
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Flpis%
2F1582201200844.pdf
Odbornou způsobilost pro ověření, zda se jedná o krajinný prvek uvedený v § 4
odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí má pouze příslušný
pracovník SZIF.
Kontaktní údaje na jednotlivá pracoviště OPŽL jsou k dispozici na webových stránkách
SZIF v sekci kontakty – regionální odbory na adrese https://www.szif.cz/cs/szif-ro. Pokud
se žadatel dostaví osobně na pracoviště OPŽL, může rovnou navrhované změny osobně
projednat s pracovníkem SZIF nad snímkem z ortofotomapy. Pokud krajinný prvek splňuje
podmínky pro zaevidování, požadovaná změna se provede a vlastník pak obdrží „Sdělení
o provedení aktualizace ekologicky významných prvků“.
Po
zaevidování
krajinného
prvku
si
žadatel
(vlastník)
na
adrese
http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/ může vytisknout dokument „Podklad
pro uplatnění nároku na osvobození od daně z nemovitých věcí“ (dále jen „Podklad
pro osvobození“). Tento Podklad pro osvobození bude vlastníkovi sloužit jako informace
o tom, které parcely má zaevidovány do evidence ekologicky významných prvků v evidenci
LPIS, dále tento Podklad pro osvobození bude sloužit jako důkazní prostředek v rámci
daňového řízení při prokazování nároku na osvobození. Další možnost ověření této
skutečnosti bude mít vlastník ve veřejném registru - LPIS na adrese
http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/, z něhož bude moci pořídit Podklad
pro osvobození on-line.
Při zvažování, zda se na zemědělsky užívaném pozemku, nebo na pozemku
přilehlém, nachází krajinný prvek, je třeba vycházet z definice jednotlivých
krajinných prvků v Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence
využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Skupinou dřevin se rozumí samostatný útvar neliniového typu, tvořený nejméně 2 kusy
dřevinné vegetace s nejvyšší možnou výměrou 3 000 m2. Za skupinu dřevin se
nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice, a
dřevinná vegetace, která plní funkci lesa podle § 3 lesního zákona.
Stromořadím se rozumí útvar liniového typu, tvořený nejméně 5 kusy dřevinné vegetace
a zpravidla s pravidelně se opakujícími prvky. Za stromořadí se nepovažuje dřevinná
vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice, a dřevinná vegetace,
která plní funkci lesa podle § 3 lesního zákona.
Travnatou údolnicí se rozumí členitý svažitý útvar, sloužící ke snižování nebezpečí vodní
nebo větrné eroze, vymezující dráhu soustředěného odtoku vody z dílu půdního bloku, se
zemědělskou kulturou orná půda. Součástí travnaté údolnice může být dřevinná vegetace.

Mezí se rozumí souvislý útvar liniového typu, sloužící zejména ke snižování nebezpečí
vodní nebo větrné eroze, zpravidla vymezující hranici dílu půdního bloku. Součástí meze
může být dřevinná vegetace, kamenná zídka nebo travnatá plocha. Jedná se o prvek
s výrazným protierozním účinkem.
Příkopem se rozumí útvar liniového typu široký nejvýše 6 metrů, jehož hlavní funkcí je
přerušení délky svahu zachycením vody s jejím odvedením nebo zasáknutím.
Mokřadem se rozumí samostatný útvar neliniového typu s minimální výměrou 100 m2,
sloužící k zajištění retence vody v krajině s cílem udržovat přirozené podmínky pro život
vodních a mokřadních ekosystémů podle § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny. Krajinný prvek mokřad může být evidován na ploše půdního
bloku podle § 3a odst. 9 písm. a) a § 3a odst. 10 zákona o zemědělství. Evidenci mokřadu
provádí AOPK.
3. Osvobození pozemků v rozsahu, v jakém se na nich nachází příkop, mokřad, močál,
bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo
zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání
V případě osvobození pozemků ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat,
docházelo v praxi často k důkazní nouzi při prokazování, že pozemek ostatních ploch
nelze žádným způsobem využívat. S ohledem na tuto skutečnost od 1. 1. 2020 zavedla
změna zákona o dani z nemovitých věcí jednoznačnější definici upravenou v § 4 odst. 1
písm. k) bodu 3, ve které zavádí osvobození od daně z pozemků pro pozemky, na nichž
se nacházejí taxativně vymezené prvky, a to za předpokladu splnění dalších podmínek.
Pro tento účel se vybranými prvky rozumí:
Příkop - útvar liniového typu široký nejvýše 6 metrů, jehož hlavní funkcí je přerušení délky
svahu zachycením vody s jejím odvedením nebo zasáknutím.
Mokřad - samostatný útvar neliniového typu s minimální výměrou 100 m2, sloužící
k zajištění retence vody v krajině s cílem udržovat přirozené podmínky pro život vodních
a mokřadních ekosystémů dle § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Bažina - část terénu s povrchovou vrstvou půdy o tloušťce nad 30 cm trvale nasycenou
stojatou vodou nebo po převážnou část roku zamokřenou; je částečně porostlá speciální
bažinnou flórou.
Močál - bažina s větším množstvím vody, která pokrývá povrch terénu v menších nebo
větších souvislých plochách.
Skalní útvar - je tvaru reliéfu tvořeným skalními horninami. Skalním útvarem je i:
a. Osamělá skála - izolovaný, málo rozlehlý skalní útvar, který výrazně vyčnívá nad okolní
povrch, vzniklý procesy zvětrávání a odnosu horniny, ústupem protilehlých svahů nebo
vypreparováním odolnějších hornin.
b. Skalní suk - vyvýšenina různého tvaru a velikosti vyčnívající izolovaně nad okolním níže
položeným povrchem, tvořená odolnějšími skalními horninami než je okolní povrch.

Rokle - erozní rýha větších rozměrů nebo menší úzké údolí s profilem ve tvaru V s příkrými
svahy a úzkým dnem (zpravidla ve skalních horninách).
Strž - přírodní terénní útvar, rýha nebo výmol, vytvořený nadměrnou soustředěnou erozní
činností soustředěného povrchového odtoku vody. Výmolem se rozumí protáhlá
prohlubenina vzniklá činností tekoucí povrchové vody s profilem ve tvaru U (zpravidla
v nezpevněných horninách).
Aby mohl být pozemek v rozsahu výměry výše uvedeného prvku osvobozen podle výše
uvedeného osvobození, musí být evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku
ostatní plocha a zároveň se musí nacházet mimo zastavěné území obce a nesmí být
užíván k podnikání. Nezabírá-li výše uvedený prvek celou výměru parcely, osvobození se
přizná pouze ve výměře výše uvedeného prvku.
Zastavěným územím obce se podle § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
rozumí území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto zákona; nemá-li
obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce
vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí.

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
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Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí, kteří si uplatňují
osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona o dani z nemovitých
věcí
V Praze dne 10. listopadu 2020
Aktualizace krajinných prvků v evidenci ekologicky významných prvků a její dopad
na daň z nemovitých věcí
Poplatníci daně z nemovitých věcí si mohou od zdaňovacího období roku 2020 uplatnit nárok na
osvobození dle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona č. 338/1992 sb., o dani z nemovitých věcí,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“), podle kterého jsou od
daně z pozemků osvobozeny pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází krajinný
prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud
je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona
upravujícího zemědělství.
Základní podmínkou pro uplatnění tohoto osvobození od daně z pozemků je zápis krajinných
prvků taxativně uvedených v tomto ustanovení tj. skupina dřevin, stromořadí, travnatá
údolnice, mez, příkop nebo mokřad do evidence ekologicky významných prvků, a to
v rozsahu, v jakém se na pozemku nachází. Evidence ekologicky významných prvků je obsažena
v evidenci využití půdy (dále jen „LPIS“).
Dovolujeme si Vás upozornit, že pracovníci Oddělení příjmu žádostí a LPIS (dále jen OPŽL)
Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) pravidelně provádějí změny
v evidenci ekologicky významných prvků, a to buď základě podnětu vlastníka pozemku,
zemědělců nebo v návaznosti na aktualizace nových leteckých snímků/ortofotomap, což je
z podnětu SZIF a jedná se o aktualizaci z moci úřední. Důvodem aktualizace je, aby rozsah a typ
krajinného prvku odpovídal skutečnému stavu v terénu.
Dojde-li v důsledku této aktualizace ke změnám rozhodným pro stanovení daně,
tj. například
 ke zmenšení výměry krajinného prvku,
 ke zvětšení výměry krajinného prvku, nebo
 k úplnému zániku krajinného prvku,
vzniká vlastníku nemovité věci povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých
věcí, ve kterém zohlední změny údajů, k nimž v důsledku aktualizace krajinného prvku
došlo.
Vzhledem k tomu, že vlastník ani správce daně není informován o změně rozsahu krajinného
prvku, dovolujeme si upozornit poplatníky, kteří si uplatnili osvobození dle § 4 odst. 1 písm. k)
bod 2 zákona o dani z nemovitých věcí, aby si zkontrolovali, zda nedošlo ke změně v rozsahu
krajinného prvku, a v případě změny v rozsahu uplatňovaného osvobození podali daňové
přiznání na zdaňovací období následující po roce, v němž změny proběhly, a to
v zákonem stanovené lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období.
Uvedenou skutečnost lze zjistit ve Veřejném registru půdy - LPIS v záložce Podklad pro
osvobození - Podklad pro osvobození daně z nemovitých věcí porovnáním výpisů ze
systému Ministerstva zemědělství - Evidence půdy dle uživatelských vztahů (LPIS) tzv.
Podkladu pro uplatnění nároku na osvobození od daně z nemovitých věcí, a to s platností
k datu předchozího a následujícího období. Např. stav k 1. 1. 2020 a stav k 1. 1. 2021.
V případě pochybností Vám doporučujeme obrátit se s konkrétním případem na místně
příslušného správce daně, jímž je ten finanční úřad, v jehož obvodu působnosti se nachází
předmětná nemovitá věc (pozemek).
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OSVOBOZENÍ OD DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ –
JAK ZAEVIDOVAT KRAJINNÉ PRVKY NA SVÉ PARCELE?
(dle § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů)

V Praze dne 3. prosince 2020

Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky v rozsahu, v jakých se na nich
nachází:
1. skupina – krajinný prvek evidovaný jako ekologicky významný prvek („EVP“)
= skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad
(který nejprve musí vymezit Agentura ochrany přírody a krajiny)
 musí být součástí evidovaného zemědělsky užívaného pozemku, nebo k tomuto
evidovanému zemědělsky užívanému pozemku přiléhat
 evidence EVP se neřídí katastrálními parcelami, tudíž ne vždy musí být celá výměra
parcely zahrnuta do prvku EVP

2. skupina – příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž (poplatník tyto
prvky prokazuje dle skutečného stavu – nejsou zahrnuty mezi EVP)
 musí být na pozemku zaevidovaném v katastru nemovitostí jako ostatní plocha
 musí se nacházet mimo zastavěné území obce a nesmí být užíván k podnikání

DO KONCE ROKU 2021 TRVÁ PŘECHODNÉ OBDOBÍ = Do konce zdaňovacího období
r. 2021 lze ponechat již přiznané osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitých věcí, ve znění účinném před 31. 12. 2019. V případě, že krajinné prvky
(1. skupina) nebudou zaevidovány do evidence EVP do 31. 12. 2021 vzniká poplatníkům
povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2022, tj. do 31. ledna 2022.

JAKÝ ÚŘAD OSLOVIT?
1. SZIF
(místně příslušné Oddělení příjmu žádostí a LPIS – „OPŽL“)

 OPŽL eviduje prvky EVP z 1. skupiny – vlastník podává podnět k zaevidování (písemně,
datovou schránkou, osobně)
 na základě podnětu vydává OPŽL Sdělení o ne/provedení aktualizace evidence ekologicky
významných prvků, případně Sdělení o nezahájení aktualizace evidence ekologicky
významných prvků, pokud plocha neodpovídá definicím pro evidenci

2. Finanční správa
(místně příslušný finanční úřad – „FÚ“)

 poplatník uplatní osvobození v daňovém přiznání na příslušné zdaňovací období
 do daňového přiznání musí poplatník uvést prvky:
 1. skupiny – zaevidované na OPŽL do evidence EVP
 2. skupiny – nezaevidované v evidenci EVP, které poplatník prokazuje
dle skutečného stavu
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Tiskopis „PODKLAD PRO UPLATNĚNÍ NÁROKU NA OSVOBOZENÍ OD DANĚ
Z NEMOVITÝCH VĚCÍ“ – získá vlastník po zaevidování EVP z veřejného portálu farmáře (Veřejný
registr půdy LPIS).
Odkaz na video návod jak podklad pro osvobození daně z nemovitých věcí získat:
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/videonavody/vytvoreni-podkladu-pro-dan-z-nemovitych.html
UPOZORNĚNÍ:
 SZIF zaeviduje pouze krajinné prvky odpovídající definici EVP dle NV 307/2014 Sb.
 Od daně z nemovitých věcí budou osvobozeny pouze pozemky z 1. skupiny s krajinnými prvky, které
jsou v evidenci EVP k 1. lednu roku, na který je daň stanovována.
 SZIF pravidelně provádí změny v evidenci EVP. Vlastník uplatňující osvobození od daně z pozemků
s EVP by si měl vždy zkontrolovat, zda nedošlo ke změně v rozsahu EVP, a to podle stavu k 1. lednu
roku, na který je daň stanovována.
DŮLEŽITÉ ODKAZY:
 Další informace k evidování ekologicky významných prvků
https://www.szif.cz/cs/lpis-evidence_ekologicky_vyznamnych_prvku
 Kontakt na místně příslušné OPŽL
https://www.szif.cz/cs/szif-ro
 Bližší informace k osvobození daně z nemovitých věcí
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/info-k-novele-zakona-dzn-10208
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-asdeleni/2020/inf-pro-poplatniky-dnv-uplatn-osvob-par4-odst1-pism-k-10999
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-asdeleni/2020/inf-o-zmene-v-rozsahu-osvoboz-dnv-u-pozemku-narodni-park-od-2021-11008
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Kontakty na územní pracoviště Finančního úřadu pro Liberecký kraj:
Územní pracoviště v Liberci (+ Frýdlant)
Adresa: 1. máje 97, 460 02 Liberec
Telefon: 485 211 111
Územní pracoviště v České Lípě (+ Nový Bor)
Adresa: Pátova 2892, 470 43 Česká Lípa
Telefon: 487 808 111
Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou (+ Tanvald, + Železný Brod)
Adresa: Podhorská 2, 466 01 Jablonec nad Nisou
Telefon: 483 339 111
Územní pracoviště v Semilech
Adresa: Vysocká 140, 513 01 Semily
Telefon: 481 660 111
Územní pracoviště v Turnově
Adresa: Havlíčkovo náměstí 54, 511 01 Turnov
Telefon: 481 360 111
Územní pracoviště v Jilemnici
Adresa: Jungmannova 151, 514 01 Jilemnice
Telefon: 481 564 111

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Revize katastru nemovitostí a její dopad na daň z nemovitých věcí
Katastrální úřady průběžně provádějí revizi katastru nemovitostí (dále jen „revizi
katastru“) z důvodu nesouladu údajů o nemovitých věcech evidovaných v katastru
nemovitostí se skutečným stavem v terénu, neboť bylo zjištěno, že v řadě případů
vlastníci nemovitých věcí nesplnili svou ohlašovací povinnost a příslušnému
katastrálnímu úřadu neoznámili změny u nemovitých věcí v jejich vlastnictví, přičemž
v souvislosti s některými změnami může poplatníkovi daně z nemovitých věcí vyvstat
povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí.
Činnosti katastrálních úřadů při revizi katastru upravuje ustanovení § 43 vyhlášky č. 357/2013
Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem revize katastru jsou zejména hranice pozemků, obvody budov a vodních děl, druh
pozemku, způsob využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby. Podle potřeby se dále
revidují i hranice katastrálního území, další prvky polohopisu, místní názvy a pomístní jména
a další.
Rozsah, ve kterém bude revize prováděna, určuje ve vyhlášení revize katastrální úřad. Revizi
údajů katastru nemovitostí vyhlašuje příslušný katastrální úřad podle potřeby zajištění souladu
údajů katastru a jejich skutečným stavem v terénu a provádí ji za součinnosti obcí, případně
dalších orgánů veřejné moci, a za účasti vlastníků a jiných oprávněných.
Vyhlášení revize katastru oznamuje katastrální úřad nejpozději 2 měsíce před jejím zahájením
obci, na jejímž území bude revize katastru prováděna. Informaci o zahájení revize zveřejňuje
příslušná obec způsobem v místě obvyklým. Informace o zahájení revize je rovněž umístěna
na úřední desce příslušného katastrálního úřadu. Zjistí-li nesoulad v údajích katastru, projedná
způsob jejich odstranění.
Dojde-li v důsledku provedené revize katastru ke změnám rozhodným pro stanovení
daně, tj. například
 ke změně druhu pozemku, nebo
 ke změně výměry pozemku,
vzniká vlastníku nemovité věci povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých
věcí, ve kterém zohlední změny údajů, k nimž v důsledku revize došlo, na zdaňovací
období následující po roce, v němž byly změny zapsány do katastru, a to v zákonem
stanovené lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období.
V případě pochybností doporučujeme se obrátit s konkrétním případem na příslušného
správce daně z nemovitých věcí.
Pokud tak poplatník v zákonem stanovené lhůtě neučiní, může mu podle ustanovení § 250
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, vzniknout povinnost
zaplatit pokutu. Není-li daň zaplacena včas, je poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení
podle § 252 téhož zákona.

JAKÝ JE CÍL NOVÉHO MAPOVÁNÍ?
Cílem nového mapování je vytvoření nové
katastrální mapy na základě vyšetření
a zaměření skutečného stavu.
Nové mapování je vedle pozemkových úprav
v současné době jediným nástrojem, jak zpřesnit
katastrální mapu na větším souvislém území.
Katastrální úřad provádí nové mapování v souladu
s ustanovením § 40 katastrálního zákona za
součinnosti obcí, popřípadě též orgánů veřejné moci
(zejména stavebních úřadů, orgánů ochrany
zemědělského půdního fondu, orgánů státní správy
lesů) a za účasti přizvaných vlastníků.
JAK SE O NOVÉM MAPOVÁNÍ DOZVÍTE?
Obnovu novým mapováním oznamuje příslušný
katastrální úřad obci:
• nejpozději 6 měsíců před jejím zahájením
v případě, že se týká celého katastrálního území a
• nejpozději 2 měsíce před jejím zahájením
v případě, že se týká části katastrálního území.
Informaci o zahájení nového mapování zveřejňuje
příslušná obec způsobem v místě obvyklým.
O probíhajícím novém mapování se také můžete
dozvědět z letáčku vhozeného do Vaší poštovní
schránky při pochůzce pracovníků katastrálního úřadu
v terénu. Nové mapování je zahájeno zjišťováním
hranic.

katastru, a to zejména druh a způsob využití pozemku,
typ a způsob využití stavby a čísla budov.
JE NUTNÁ PŘÍTOMNOST VLASTNÍKA?
Zjišťování hranic, které provádí komise složená ze
zástupců
katastrálního
úřadu, obce a dalších
orgánů, se provádí za účasti
vlastníků. Všichni vlastníci
jsou k zjišťování hranic zváni
písemnou pozvánkou. Přestože neúčast vlastníka není
na překážku využití výsledného operátu zjišťování
hranic, je v zájmu vlastníka se zjišťování hranic
účastnit, protože taková účast napomůže k lepšímu
vysvětlení a k rychlejšímu vyřešení zjištěných
nesouladů. Vlastník tím může předejít celé řadě
komplikací souvisejících s nedodržením daňových,
stavebních, katastrálních a dalších předpisů.

Při zjišťování hranic komise prověřuje jejich průběh
porovnáním s platnou katastrální mapou. V případě,
že se vlastníci na průběhu hranice shodnou až při
zjišťování hranic, označí komise lomové body
dočasným způsobem a vlastníci provedou trvalé
označení dodatečně. Pokud vlastníci neoznačí hranice
svých pozemků, a ani se na jejím průběhu neshodnou
před komisí, jsou hranice bez jejich zaměření převzaty
z dosavadní katastrální mapy. Přesnost takto
převzatých hranic ovšem zpravidla není dostačující,
což zakládá možnost budoucích sousedských sporů,
problémů při územních a stavebních řízeních, apod.

JAK SE NOVÉ MAPOVÁNÍ PROVÁDÍ?
Katastrální úřad postupně zve vlastníky k zjišťování
hranic, a to tak, aby zjišťování hranic všech
nemovitostí v jejich vlastnictví proběhlo v jeden den.
Pozvánka obsahuje místo a čas zjišťování hranic
a upozornění na povinnost označit ve shodě se
sousedním vlastníkem dosud neoznačené hranice
pozemků. Hranice by měly být označeny trvalým
způsobem, tj. například zapuštěným kamenným
mezníkem nebo zabetonovanou trubkou.

Při zjištění nesouladů u dalších prověřovaných údajů
(zejména druhů a způsobů využití pozemku) projedná
komise s vlastníky způsob jejich odstranění a stanoví
lhůtu.

CO JE PŘEDMĚTEM ZJIŠŤOVÁNÍ HRANIC?

Informace o nedořešených nesouladech se
zveřejňují na internetových stránkách ČÚZK
(www.cuzk.cz) prostřednictvím aplikace Nahlížení
do katastru nemovitostí.

Předmětem zjišťování hranic jsou hranice pozemků,
obvody budov a vodních děl. Při zjišťování hranic se
dále prověřují i další údaje, které jsou obsahem

Po vyšetření průběhu hranic probíhá jejich zaměření,
zpravidla již bez účasti vlastníků. Výsledkem vyšetření
a zaměření hranic je nová katastrální mapa, kterou

katastrální úřad vyloží v obci na dobu nejméně
10 pracovních dnů k veřejnému nahlédnutí. Termín
a dobu vyložení oznámí obec na úřední desce,
popřípadě též způsobem
v místě
obvyklým.
Vlastníkům, kteří nemají
v obci trvalý pobyt,
zašle katastrální úřad
oznámení
o těchto
skutečnostech.
Nahlédnout na vyložený operát je možné také
prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru
nemovitostí dostupné na webové adrese:
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

OBECNÉ POVINNOSTI VLASTNÍKŮ
PODLE KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA
Povinnosti vlastníků jsou dány § 37 katastrálního
zákona a jedná se zejména o povinnost:
 zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání
 označit na výzvu katastrálního úřadu hranice svých
pozemků
 na výzvu katastrálního úřadu předložit ve
stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do
katastru
POVINNOST PODAT PŘIZNÁNÍ K DANI
Z NEMOVITOSTÍ
V důsledku obnovy novým mapováním může dojít ke
změně okolností rozhodných pro vyměření daně
z nemovitostí. Takovou okolností je např. údaj o druhu
pozemku nebo nově určená výměra dle skutečného
zaměření.

NOVÉ MAPOVÁNÍ
Katastr nemovitostí je podle katastrálního zákona
zdrojem informací, které slouží nejen k ochraně práv
vlastníků nemovitostí, ale i pro podporu celé řady
dalších odvětví (daně, územní plánování, projektování
staveb, ochrana životního prostředí atp.). Proto je
nezbytné, aby údaje katastru co nejvíce odpovídaly
skutečnému stavu v terénu. Platné katastrální mapy,
přestože jsou již zpravidla vedené v digitální podobě,
mají převážně původ v 19. století a nedosahují dnes
požadované kvality.

Vlastník nemovitostí je povinen za nemovitosti,
u nichž došlo ke změnám těchto rozhodných
okolností, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání
na rok následující po roce, ve kterém tyto změny
nastaly.
Vlastníci mohou během vyložení obnoveného
katastrálního operátu a ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy
vyložení skončilo, podat námitky proti jeho obsahu.
KDY ZAČÍNÁ PLATIT OBNOVENÝ OPERÁT?
Obnovený katastrální operát začíná platit vyhlášením
platnosti. Katastrální úřad vyhlásí platnost v případě,
že nejsou ve stanovené lhůtě k obsahu vyloženého
operátu podány námitky nebo informace o případných
námitkách je vyznačena v katastru. Od této doby se již
používá obnovený katastrální operát.

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona o dani
z nemovitostí, je vlastník povinen podat úplné nebo
dílčí daňové přiznání do
31. ledna
příslušného
roku.

Český úřad zeměměřický a katastrální
ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí
České republiky

Pokud jste do schránky obdrželi tento informační
leták, s největší pravděpodobností byla ve Vaší obci
zahájena obnova katastrálního operátu novým
mapováním.

