
Zákon č. 476/2008 Sb.
Parlamentu České republiky, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani

darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 
Schváleno: 18.12.2008 Rozesláno/platnost od: 31.12.2008 Účinnost od: 01.01.2009
Uveřejněno v č. 153/2008 Sbírky zákonů na straně 8202
 

Čl. I
 
            Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění
zákona č. 18/1993 Sb., (...) a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:
 
            (...)
 
            7. V § 20 odstavce 3 a 4 znějí:
 
            „(3) Od daně z převodu nemovitostí je osvobozen převod nebo přechod vlastnictví k
nemovitosti z vlastnictví České republiky nebo jiného evropského státu, jakož i do vlastnictví České
republiky nebo jiného evropského státu. To se netýká převodu nebo přechodu vlastnictví k
nemovitosti, pokud s majetkem státu před převodem nebo přechodem vlastnictví hospodařil
podnikatelský subjekt nebo tento subjekt měl majetek státu ve správě.
 
            (4) Od daně dědické a daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku
 

a)     právnickou osobou se sídlem v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu, založenou
nebo zřízenou k zabezpečování činnosti v oblasti kultury, školství, výchovy a ochrany dětí a
mládeže, vědy, výzkumu, vývoje, vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, ochrany
opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, tělovýchovy, sportu a požární ochrany, je-li
bezúplatné nabytí majetku určeno na zabezpečování uvedené činnosti,

 
b)     státem registrovanou církví, náboženskou společností nebo obecně prospěšnou společností,

má-li uvedená právnická osoba sídlo v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu a
bezúplatně nabytý majetek je určen na její činnost vykonávanou v souladu se zákonem
upravujícím činnost církví, náboženských společností nebo obecně prospěšných společností
nebo v souladu s obdobnou úpravou činnosti církví, náboženských společností nebo obecně
prospěšných společností podle práva jiného evropského státu,

 
c)     politickou stranou nebo politickým hnutím se sídlem v tuzemsku nebo na území jiného

evropského státu, je-li majetek bezúplatně nabyt v souladu se zákonem upravujícím činnost
politických stran a politických hnutí nebo v souladu s obdobnou úpravou činnosti politických
stran a politických hnutí podle práva jiného evropského státu,

 
d)     nadací nebo nadačním fondem se sídlem v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu,

je-li bezúplatně nabytý majetek určen na dosahování obecně prospěšných cílů nadace nebo
nadačního fondu v souladu se zákonem upravujícím činnost nadací a nadačních fondů nebo v
souladu s obdobnou úpravou nadací a nadačních fondů podle práva jiného evropského státu,
jakož i bezúplatné poskytnutí majetku touto nadací nebo nadačním fondem v souladu s
účelem, pro který byly zřízeny, a podmínkami stanovenými v nadační listině nebo ve statutu,

 
e)     zdravotní pojišťovnou se sídlem v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu pro

fondy veřejného zdravotního pojištění v souladu se zákonem upravujícím činnost zdravotních



pojišťoven nebo v souladu s obdobnou úpravou činnosti zdravotních pojišťoven podle práva
jiného evropského státu;

 
            je-li bezúplatně nabytý majetek použit nebo poskytnut na jiné účely než na účely
uvedené v písmenech a) až e), nárok na osvobození zanikne.“.
 
           


