lnformace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
týkalíci 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 2022lze 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/í992 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
poplatníkůmmůževzniknout 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. í. písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých
věcí, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o dani z nemovitých věcí")
l. Změna v osvobození s dopadem na
přiznání k dani z nemovitých věcí

povinnost podat daňové

Od í. 1.2020 s účinnostízákonač,36412019Sb., kterým se měníněkteré zákony voblasti
daní v souvislosti se zvyšováním příjmůveřejných rozpočtů(dále jen ,,zákon č.36412019
Sb."), došlo k novelizacizákona o daniz nemovitých věcí, konkrétně § 4 odst. 1 písm.
k), Po přechodnou dobu na zdaňovací období roku 2020 a 2021 bylo možnéuplatnit
osvobození podle § 4 odst, 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcíjak ve znění do
31, 12.2019, tak i ve znění od 1. '1 .2020.

Upozorňujeme, že od zdaňovacího období roku 2022lze 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 J!Ž NELZE UPLATIT osVoBozENÍ podle § 4 odst. 1 písm. k)
zákona o dani z nemovitých věcí ve znění do 31 . 12. 2O19 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 využitípůdy (dá!e jen ,,LP|S"),
pozemků ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat,pokud se
nejedná o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné územíobce, které nejsou
užíványk podnikání, na ktelých se nachází příkop, mokřad, močál, bažina, ska!ní

útvar, rokle nebo strž.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud remízky, háje, větrolamy a meze nebudou
vevidenci ekologicky významných prvků v evidenci LP|S do 31.12,2021 zaevidovány
jako skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice nebo mez, nebudou splněny podmínky
pro osvobozenípozemků dle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2zákona 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)bodu2nebo3zákonaodaniznemovitýchvěcívezněníod1.1.2020,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
územíobce, které nejsou užíványk podnikání, nelze osvobození podle § 4 odst. í písm.
k) zákona o dani z nemovitých věcí, ve znění do 31 . 12. 2019, počínaje1. 1. 2022 již
nadále uplatňovat, protože k31.12.2021 uplyne přechodné období. Pokud se na
pozemku výše uvedený prvek nachází,lze osvobodit pozemek pouze v rozsahu tohoto
prvku, nikoliv celý pozemek
PopIatníkům,kteří si na rok 2021 shora uvedené osvobození uplatňovali a počínaje1.1.2022
nesplňují výše uvedené podmínky, vzniká povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací
období roku2022, a to nejpozději do 31. ledna2022.

ll. 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 LPlS. Osvobození u krajinného prvku bude
možnéna 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
sohledem na ustanovení § 13b zákona o dani z nemovitých věcí, podle kterého se daň
znemovitých věcí stanoví k 1. lednu roku, na kteqi 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. '|.2022, bude možnéuplatnit osvobození u daného krajinného prvku ažna
zdaňovací období roku 2023.
Postup ohledně zaevidování krajinného prvku do evidence ekologicky významných prvků
v evidenci LP|S na zdaňovací období roku 2020 a 2O21 uvedený v lnformaci 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, ktený uváděl, že osvobození podle
§ 4 odst. 1 písm. k) bodu 2zákona o daniz nemovitých věcílze uplatni i u krajinných prvků
u ktených byl podán do 31. 12. podnět kzapsání, ale nebyljiž 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 LP|S až po 1. 1. následujícího roku, tj. 2020 nebo
2021,

Podrobný popis změn v osvobození podle § 4 odst.
zákona o dani z nemovitých věcí
!l!.

í písm. k)

3.1 Ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí ve znění účinném
do 3í. 12.2019, které NELZE od 1 .1.2022, tj. na zdaňovací období roku2022 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 l. 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 šířiuplatnit na

zdaňovací období roku

2O22;

Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází
1.

2.

3.

1.

2,

ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně,
krajinný prvek skupína dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo
mokřad, pokud je tento prvek evidován v evídenci 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 územíobce, které nejsou užívány k podnikání
Ke shora uvedenému ustanovení § 4 odst. 1 písm. k)zákona o dani z nemovitých věcí,
ve znění účinnémod 1. í .2020 uvádíme následující:
Osvobození pozemků v rozsahu, v jakém se na nich nachází ochranné pásmo
vodního zdroje !. stupně
V případě pozemků ochranného pásma vodního zdroje l. 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 účinnémdo 31. 12,2019. Poplatníkům tedy nevznikIa
ve vztahu ke změně zákona povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých
věcí.
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 ekoIogicky 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) lktený
nejprve musí vymezit Agentura ochrany přírody a krajiny] do evldence ekologicky
významných prvků v evidenci LPIS, a to v rozsahu, v jakém se na pozemku nacházejí
k 1. lednu roku, na kteqý je daň stanovována.

Změny v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci LPIS provádí Státní
zemědělský intervenční fond (dále jen ,,SZlF") na základě podnětu (nejčastěji vlastníka,
uživatele, orgánu státnísprávy, obce). Tento podnět lze podat písemně (nikoliv e-mailem),
prostřednictvím datové zprávy, případně osobně na kterémkoliv pracovišti SZlF, Oddělení
příjmu žádostí a LP|S (dále jen "OPŽL"), Bližšíinformace k podání podnětu lze nalézt
na adrese:
https://www.szif.czlcs/|pis-evidence

eko|oqickv vvznamnvch prvku

Aby SZIF mohl ekologicky významný prvek (krajinný prvek) zaevidovat, musí
splňovat dvě základní podmínky:

a.

b.

musí se jednat o samostatný prvek, který je viditelně svým charakterem, porostem nebo
tvarem odlišný od okolního prostředí,
a zároveň
jako ekologicky významný prvek (krajinný prvek) můžebýt podle zákona o zemědělství
zakreslena pouze samostatná plocha, která je součástíevidovaných zemědělsky
užívaných pozemků, nebo k těmto evidovaným pozemkům přiléhá.
Více informacípro evidování krajinných prvků naleznete na webových stránkách SZlF
na adrese:
https:/iwww.szif,czlcs/CmDocument?rid=%2Fapa anon%2Fcs%2Fzpravv%2Flpis%
2F1582201200844.pdf

Odbornou způsobilost pro ověření, zda se jedná o krajinný prvek uvedený v § 4
odst. í písm. k) bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí má pouze příslušný
pracovník SZlF.
Kontaktní údaje na jednotlivá pracoviště OPŽL jsou k dispozici na webových stránkách
SZlF v sekci kontakty - regionální odbory na adrese https://www.szif.czlcs/szif-ro. Pokud
se žadatel dostaví osobně na pracoviště OPŽL, můžerovnou navrhované změny osobně
projednat s pracovníkem SZlF 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://eaqri.czlpublic/app/lpisext/lpis/vereinv2/pIpis/ můževytisknout 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 mázaevidovány do evidence ekologicky významných prvků v evidenci
LPIS, dále tento Podklad pro osvobození bude sloužit jako důkazníprostředek v rámci
daňového řizení při prokazování nároku na osvobození. Dalšímožnost ověření této
skutečnosti bude mít vlastník ve veřejném registru - LP|S na adrese
http:i/eaqri.czlpublic/app/lpisext/lpis/vereinv2/p|pis/, z něhož bude moci pořídit Podklad
pro osvobození on-line.

Pii zvažování, zda se na zemědělsky užívanémpozemku, nebo na pozemku
přilehlém, nachází krajinný prvek, je třeba vycházet z definice jednottivých

krajinných prvků v Nařízení vlády é.30712014 Sb., o stanovení podrobností evidence
využitípůdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějšíchpředpisů, takto:

Skupinou dřevin se rozumísamostatný útvar neliniového typu, tvořený nejméně 2 kusy
dřevinné vegetace s nejvyššímožnou výměrou 3 000 m2. Za skupinu dřevin se
nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástímeze, terasy nebo travnaté údolnice, a
dřevinná vegetace, která plnífunkci lesa podle § 3 lesního zákona.
Stromořadím se rozumí útvar liniového typu, tvořený nejméně 5 kusy dřevinné vegetace

a zpravidla s pravidelně se opakujícímiprvky. Za stromořadí se nepovažuje dřevinná
vegetace, která je součástímeze, terasy nebo travnaté údolnice, a dřevinná vegetace,
která plnífunkci lesa podle § 3 lesního zákona.

Travnatou údolnicíse rozumíčlenitýsvažitý útvar, sloužícíke snižování nebezpečívodní
nebo větrné eroze, vymezujícídráhu soustředěného odtoku vody z dílu půdního bloku, se
zemědělskou kulturou orná půda. Součástítravnatéúdolnice můžebýt dřevinná vegetace.

Mezí se rozumí souvislý útvar liniového typu, sloužícízejména ke snižovánínebezpečí
vodní nebo větrné eroze, zpravidla vymezující hranici dílu půdního bloku. Součástímeze
můžebýt 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,
sloužícík zajištění retence vody v krajině s cílem udržovat přirozené podmínky pro život
vodních a mokřadních ekosystémů podle § 2 odst, 2 písm. i) zákona č. 11411992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny. Krajinný prvek mokřad můžebýt evidován na ploše půdního
bloku podle § 3a odst. 9 písm. a) a § 3a odst. 10 zákona o zemědělství, Evidenci mokřadu

provádíAOPK.

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 územíobce, které nejsou uživány k podnikání
V případě osvobození pozemků ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat,
docházelo v praxi často k důkaznínouzi 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 jednoznačnějšídefinici upravenou v § 4 odst. 1
písm. k) bodu 3, ve které zavádí osvobození od daně z pozemků pro pozemky, na nichž
se nacházejítaxativně vymezené prvky, ato za předpokladu splnění dalších podmínek.
Pro tento účelse vybranými prvky rozumí:

Příkop - útvar liniového typu široký nejvýše 6 metrů, jehož hlavní funkcíje 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 ó. 11411992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Bažina - část terénu s povrchovou vrstvou půdy o tloušt'ce nad 30 cm trvale nasycenou
stojatou vodou nebo po převážnou část roku zamokřenou; je částečněporostlá speciální
bažinnou flórou.
Močál - bažina s větším množstvímvody, která pokrývá povrch terénu v menšíchnebo
většíchsouvislých plochách.

Skalní útvar - je tvaru reliéfu tvořeným skalními horninami. Skalním útvarem je

b,

i:

Osamělá skála - izolovaný, málo rozlehlý skalní útvar, ktery výrazně vyčnívá nad okolní
povrch, vzniklý procesy zvětrávání a odnosu horniny, ústupem protilehlých svahů nebo
vypreparován ím odolnějších hornin.
Skalní suk - vyvýšenina různéhotvaru a velikosti vyčnívajícíizolovaně nad okolním níže
položeným povrchem, tvořená odolnějšímiskalními horninami než je okolní povrch.

Rokle - erozní rýha větších rozměrú nebo menší úzkéúdolís profilem ve tvaru V s příkrými
svahy a úzkým dnem (zpravidla ve skalních horninách).
Strž - přírodníterénníútvar, rýha nebo výmol, vytvořený nadměrnou soustředěnou erozní
činnostísoustředěného povrchového odtoku vody. Výmolem se rozumí protáhlá
prohlubenina vzniklá činnostítekoucí 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 územíobce a nesmí být
užívánk podnikání. Nezabírá-li výše uvedený prvek celou výměru parcely, osvobození se
přizná pouze ve výměře výše uvedeného prvku.

Zastavěným územímobce se podle § 2 odst. '1 písm. d) zákona č. 18312006 Sb.,
o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
rozumí Území vymezené územnímplánem nebo postupem podle tohoto zákona; nemá-li
obec takto vymezené zastavěné území,je zastavěným územímzastavěná část obce
vymezená k 1 , září '1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí.

szlF
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Státní zemédělský intervenčnífond

OSVOBOZENÍ OD DAXĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ JAK ZAF,VIDOVAT KRAJINXÉ PRVKY NA SVÉPARCELE?
(dle § 4 oclst. l písrrr. k) zákona č,338l1992 Sb., o dani z rrerrrovitých věcí. ve znčni pozclčjšíchpředpisů)

V Praze dne 3. prosince 2020

Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky v rozsahu, v jakých se na nich
nachází:
l. skupina - krajinnÝ prrek eviclol,aný.jalio ekrllrrgick1- lýznrrmný prvck (,,EVP'")

: sliupina dřevin, stronlořatlí. travnatá

údolnice. nrcz. příkrrp nebrr nrol<řad

1ktcrv, r-rc;prvc nrLtsí r,vtrrczit AgctrtLtra oclrrany přírrlci.v a klir jin} l

.
,

musí být součástíevidovaného zemědělsky užívanéhopozemku, nebo k tomuto
evidovanému zemědělsky uživ anému pozemku přiléhat
evidence EVP se neřídí katastrálními parcelami, tudížne vždy musí být celá výměra
parcely zahrnuía do prvktr EVP

2. skupina - příkop, mokřad, močál. bažina, skalní útvar, rokle nebo strž (poplatrrik tyto
pr-vky prokazrrjc cllc sklrtcčnóho stilt,tt - nejsott zahrnutv mezi EVP)

.
.

musí být na pozemku zaevidovaném v katastru nenrovitostí jako ostatní plocha
musí se nacházet mimo zastavěné izemi obce a nesmí blrt,uživán k podnikání

Do KONCE ROKU 2021 TRV
ODNE OBDOBI: Do konce zdaňovacího období
r.2021 lze ponechat již přiznané osvobození podlc § 4 odst. l písm. k) zákona č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitýclr věcí, ve znění účinnémpřed 31. 12. 2019. V případě, že krajinné prvky
(l. skupina) nebudou zaevidovány do evidence EVP do 3l. l2. 202l vzniká poplatníkům
povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací období roku2022, tj. do 31. ledna2022.

JAKÝ ÚŘan osLovIT?
1.

SZIF

(rnístnčpříslLršnéOddělení přijnlu žádostía LPlS

- ,pPŽL)

OPŽL evidLrje prvky EVP z l. skrrpinl,- vlastník podává podnět k zaevidování (písemrrě,
datovott schránkou, osobně)

OPŽL Sdělení o ne/proveclení alrttruli.zuc,e evitlertce ekologic:k,význumných prvků" případně SděLení o nezah.ájení aktttulizue:e evitlen.c,e elrologiclq,
v.vJ:namnÝch prvliů, pokud pIocha neodpovíclá defirricírn pro eviclenci
na zákltrdč podnčtu vydává

2.

Finančníspráva

(rnístně příslušný finančníťrřad -,,FU")
l

poplatriíl< r"rplatní osvobozetrí v daňovérr-r přiznání na př,íslušnézdaňovací období

l

do daňového přiznání musí poplatník uvést prvky:

. l. sliullilrr,- zaevidované naOPŽL do cvidence EVP
. 2, s|tttpill1 - nezaevidované v eviclenci EVP, které poplatník prokaztrje
dlc skutcčnólro stavu

IČ:48133981

DlC: cZ4B1339B1
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Tiskopis ,.P()l)Kl \l),Plt() t]Pl,,\ l,\t:lí l,,(ntlxt \ \ ()S\ ()li()7.!,\i ()D l) \\ň,
Z \f.\l()\ l'I\'( li Vl].('I" -ziská vlastníkpozaevidovárríEVPzveř,ejnélroportálrrfarmáře(Veře.iný

-

registr půdy LPIS).
Odkaz na video návod jak podklad pro osvobození daně z nemovidch věcí získat:
httD :i/eagri. czioLrbliclweb/r

UPOZORNĚNÍ:

.
'
.

SZIF' zaevicltlje poLrze krirjirlrré prvky oclpovicliriící cietlnici EVP clle NV 307/20l4 Sb.
Ocl clarrě z rrenlovitýcIl věcí br-rdor"r osvobozeny pouze l]ozelllky z l. s[<trpiny s [<r,ajirrrrýrni prvky, které
jsoLt v cvidcnci EVP k l. lcdnLr roktl, lla ktcrý jc dati statrovovilna.

SZ|F prar,,iclclnč pror,áclí zll1čny v cviclcnci EVP. Vlastníl< uplatňLrjícíosvobozcní oc1 clanč z pozctlrků
s EVP by si rrrčl vždy zkontrolol,at, zda ncdošlo kc zrlrčnčv rozsalrlt EVP, a to pocllc sttrl,u k l. lcdnlr
rol<lt, lla l<terý,je daň stirnovovátla.

yuŽl,rÉ. oDKAzy:

.

Dalši informace k evidování ekologicky významných prvků

r

kontakt na místně příslušnéopžL

.

Bližšíinformace k osvobozeni daně z nemovitých věcí

https //www.szif.czlc s/lpis-evidence_ekoloeicky:wznarnnych_prvku
:

https ://www. szi

f.

czlcs/szi f-ro

https://www.firrancnisprava,czlcs/dane/novinky/20l9lir,
tb-k-novele-zakona-dzn- 10208
https://www.financnisprava.czlcs/dane/dane/dan-z-nernovitych-veci/inforrnace-stanoviska-asdeleni/2020/inf-pro-poplatniky-dnv-uplatn-osvob-par4-odst l -pism-k- l0999
https;//www.financnisprava.czlcs/dane/dane/<Jan-z-nemovit}rch-veci/infotmace-stanoviska-ai,'2020/int--o-zlTlcnc-v-rozsahtt-osvoboz-clnv-u-oozcnrku-narodni-nark-ocl-202
l-
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lnformace pro poplatníky daně z nemovitých věcí, kteří si uplatňují
-osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k)- bodu 2zákona 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,

veznění pozdějšíchpředpisŮ(dálejen,,zákonodani znemovitýchvěcí"),podlekteréhojsouod
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 ekoIogicky 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 využitípŮoy 1oáte 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 bud' základě podnětu vlastníka pozemku,
zemědělcŮ nebo v návaznosti na aktualizace nových leteckých snímkŮ/ortofotomap, což je
z podnětu SZIF ajedná se o aktualizaciz moci úřední.OŮvodem 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 zmenšenívýměry krajinného prvku,
. ke zvětšení výměry krajinného prvku, nebo
. k úptnémuzániku krajinného prvku,
vzniká vlastníku nemovité věci povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých
věcí, ve kterém zohlední změny údajů,k nimž v důsledku aktuaIizace 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

ořiznání na zdaňovací období následuiící oo roce, v němž změny oroběhlv, a to

v zákonem stanovené !hůtě do 31. ledna zdaňovacího období.

Uvedenou skutečnost lze zjistit ve Veřeiném reqistru půdv - LPIS v záložce Podklad pro
osvobození - Podklad pro osvobození daně z nemovitých věcí porovnáním výpisŮ ze
systému Ministerstva zemědělství - Evidence pŮOy Ote 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 l. I. 2O2O a stav k 1. 1. 2O2t'

V případě pochybností Vám doporučujeme obrátit se s konkrétním případem na místně
příslušnéhosprávce daně, jímžje ten finančníúřad, v jehož obvodu pŮsobnosti se nachází
předmětná nemovitá věc (pozemek).
IC:4B1339B1

DIČ: CZ48133981
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