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Ekonomika

Finanční úřady rozšíří
od Nového roku defini-
ci stavebních pozem-
ků – bude jich víc, a na-
víc se z nich bude pla-
tit DPH, takže ceny
stoupnou.

Jitka Vlková
redaktorkaMF DNES

PRAHA Stavební pozemky bez
DPHuž jen do konce prosince! inze-
rují makléři a developeři na rekla-
mách a webech. Zdražení o 21 pro-
cent se týká pozemků, které dosud
této dani nepodléhaly – jde napří-
klad o nezasíťovanou půdu, stačí,
když je určená ke stavbě.
„Dojde ke skokovému růstu cen

u parcel pro výstavbu rodinných
domů, které si kupují převážně fy-
zické osoby, neplátci DPH. Průměr-
ná parcela v Praze o rozloze 800m2

zdraží zhruba o milion korun,“ va-
ruje Evžen Korec, majitel develo-
perské firmy Ekospol.
Podražit mají pozemky, na kte-

rých dosud nestojí žádná stavba
a které prodává nějaká firma nebo
obec. Tymusí být plátcemDPH. Na-
opak zdražení se nemusí obávat ti,
kdo kupují pozemek od soukromé
osoby. „Pokud občan bude prodá-
vat vlastní pozemek v rámci správy

svého soukromého majetku, DPH
odvádět nebude,“ říká mluvčí Ge-
nerálního finančního ředitelství
Petra Petlachová.
Podle ministerstva financí o žád-

nou novou daň na pozemky nejde,
jen o upřesnění definice stavební-
ho pozemku, aby se neobcházela
již platná pravidla. „Změna zákona
o DPH rozšiřuje okruh pozemků,
které se budou považovat za staveb-
ní,“ říká Jiří Hartmann z advokátní
kanceláře Hartmann, Jelínek,
Fráňa a partneři.
Řada firem doteď využívala práv-

ní nejednoznačnosti a DPH klien-
tům neúčtovala a neplatila. „Před-
chozí právní úprava umožňuje více
výkladů,“ připouští Milan Jankov-
ský, mluvčí developera Central
Group. Na jeho parcely podle něj
nebude mít novela vliv.
Do definice pozemku s 21procent-

ní DPH jich spadne nově víc než do-
sud. „Stavební pozemek nebude už
jen pozemek, ke kterému je vydá-
no stavební povolení, ale nově i ta-
kový, ke kterému byly vykonané ně-
které administrativní úkony, napří-
klad vypracování projektové doku-
mentace. Také se tím bude rozu-
mět pozemek, v jehož okolí byly
provedeny stavební práce za úče-
lem zhotovení stavby – komunika-
ce, inženýrské sítě,“ říká Pavla Ko-
záková z tiskového centra České
spořitelny, jejíž Realitní společnost
zprostředkovává prodej pozemků.
Prodejci pozemků se teď snaží zá-

kazníky motivovat, aby s nákupem
pozemku neotáleli.
„Do konce roku se nevztahuje

DPH na pozemky, na kterých není
vybudovaná infrastruktura,“ vy-
světluje David Rozehnal z investič-
ní firmy Aktera. Ta inzeruje na
webu pozemky v Králově Dvoře na
Berounsku s upozorněním, že od
Nového roku budou dražší o 21 pro-
cent.
Jen velmi kvalitních pozemků se

pokles zájmu zřejmě tolik nedo-
tkne. „Ti, kteří jsou si jisti prode-
jem i za zvýšené ceny, spíše vyčká-
vají,“ dodává Kozáková.
Nově tak bude stačit, aby se napří-

klad v blízkosti pozemku natáhly in-
ženýrské sítě a dalo se na ně připo-
jit. „Pokud někdo prodává poze-

mek a je zřejmé z daných indicií, že
tento pozemek je určen primárně
k zastavění, pak se bude jednat
o stavební pozemek,“ dodává Petla-
chová.
Na zavedení daně nebudou fi-

nančně škodní developeři ani ob-
chodníci s pozemky – černý Petr zů-
stává konečnému zákazníkovi.

„Daň si coby plátci DPH budeme
moci nárokovat zpět,“ říká Jiří Po-
lanský, finanční ředitel developera
Trigema. Podle Korce lze očeká-
vat, že zdražení významně ochro-
mí výstavbu rodinných domů
v České republice. „Podle našeho
názoru to může vést v určitých lo-
kalitách ke zpomalení tempa pro-
deje,“ potvrzuje jeho slova Kozáko-
vá z České spořitelny.
Novela zákona o DPH prošla už

loni, účinnost daného ustanovení
však nastává až od 1. ledna 2016.

Pokud firma prodává pozemek
s novostavbou (do pěti let), vztahu-
je se na něj už dnes stejná DPH jako
na samotnou stavbu – u bytů do
120m2 a rodinných domů do 350m2

obytné plochy je to 15 procent.
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S Novým rokem podraží některé
stavební pozemky o pětinu

INZERCE

PX 978,08 0,81 %

ČSA se přiblížily nízko-
nákladovým společ-
nostem – skoro přesta-
ly podávat na palubě
jídlo. S cenami letenek
však na jejich úroveň
nešly.

Jan Sůra
redaktor MF DNES

PRAHA Jídlo na porcelánovém talí-
ři a s kovovým příborem a neome-
zenou konzumaci alkoholu nejprve
vystřídaly bagety a rozlévané neal-
ko. Pak přišla doba miniaturních
müsli tyčinek či sendvičů a ty nahra-
dil prázdný tác a občerstvení jen za
peníze.
Nic neilustruje velkou proměnu

letecké dopravy v Evropě a nástup
nízkonákladového létání tak, jako
právě podávání občerstvení na pa-
lubě. Zatímco nízkonákladové aero-
linky svůj byznys založily na tom,
že cena letenky zahrnuje vždy jen
let a cokoliv navíc stojí peníze, kla-
sičtí dopravci dlouho rozdávali
zdarma alespoň něco. I to se však
mění – dva největší dopravci na ru-
zyňském letišti se během jednoho
měsíce rozhodli s jídlem a pitím
zdarma zcela skončit.
Konec rozdávání občerstvení

v hodnotě maximálně desítek korun
budí mezi českými cestujícími větší
emoce než ceny letenek. ČSA při-
tom jsou další z řady dopravců, kteří
se ke zpoplatnění jídla rozhodli.
„České aerolinie nechtějí vnuco-

vat cestujícím bezplatné neatraktiv-
ní občerstvení. Sledujeme kroky
ostatních evropských aerolinek a
naopak chceme nabízet kvalitní jíd-
lo za rozumnou cenu těm cestují-
cím, kteří o tuto službu stojí,“ vy-
světlil šéf ČSA pro obchod a marke-
ting Ján Tóth, proč s výjimkou dvou
linek ČSA od prosince zruší zcela
bezplatné jídlo na palubě. Rozum-

ná cena znamená, že například tře-
tinka plzně v plechovce vyjde na tři
eura (81 Kč), na druhou stranu
menu s teplým jídlem, předkr-
mem, dezertem i alkoholickými ná-
poji objednané dopředu vyjde na
12 eur (324 Kč).
Řada cestujících však nechápe,

proč dopravci ruší bezplatné občer-
stvení, které přitom tvoří jen zlo-
mek ceny letenky. V anketě na iD-
NES.cz hlasovaly čtyři pětiny čtená-
řů, že jim trend placeného občer-
stvení nevyhovuje. Protesty moc
nezabírají, s výjimkou dálkových
letů nemají cestující z Prahy už na
výběr mnoho aerolinek, které za
letu něco rozdají zdarma.

Dopravci neomezují cestující
v tom, aby si přinesli vlastní občer-
stvení na palubu. Problém je s teku-
tinami, které lze na letištích koupit
většinou s pořádnou přirážkou. Ti
šetřivější pak problém řeší tím, že
pronesou prázdné lahve a dotočí je
vodou na toaletě.
Pro ČSA mohlo být občerstvení

ještě způsobem, jak se odlišit od
konkurence. Některé cestující to
může odradit – firma sice nabízí níz-
konákladové služby, ale nikoliv
ceny. Na většině tras, kde se ČSA
střetávají s nízkonákladovkami, to-
tiž cenou nebodují. Firma současně
část letenek zlevní, nově zavádí le-
tenky pro cestující bez zavazadel,
kteří ušetří většinou na letence dvě
stovky.
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Fakta
DPH na stavební pozemky

Doposud v tom zákon o DPH ne-
měl jasno – které pozemky podlé-
hají při prodeji DPH a které nikoliv?

Finanční správa teď říká: stačí,
když budou vhodné k výstavbě,
a daň se jich týká. „Pokud se kupují-
cí rozhodne koupit pozemek za
účelem výstavby, dívá se, jestli je
v blízkosti vodovodní či plynový
řad nebo jiná inženýrská síť, něco
prozradí i cena půdy, za kterou se
pozemek k zastavění prodává. Po-
kud je z těchto indicií jasné, že po-
zemek je určen k zastavění, pak se
bude jednat o stavební pozemek,“
říká Petra Petlachová, mluvčí Ge-
nerálního finančního ředitelství.

„Od 1. ledna 2016má platit, že
když k vašemu poli, které je země-
dělskou půdou, někdo přivede inže-
nýrskou síť, tak pokud se to v územ-
ním plánu dá brát jako stavební po-
zemek, tak v tommůžete lítat, ani
nevíte jak…“ rozčiluje se obchod-
ník a majitel investičních pozemků,
který si nepřál zveřejnit své jméno.

Dojde ke skokovému
růstu cen u parcel
pro výstavbu
rodinných domů.
Evžen Korec

Ekospol

ČSA nechtějí lidem
vnucovat bezplatné
občerstvení.
Ján Tóth
šéf obchodu a marketingu

5,53 %

Česko 0,59 0,61 0,62
Německo 0,49 0,63 0,56
Francie 0,84 0,91 0,85
Itálie 1,46 1,66 1,65
Španělsko 1,61 1,82 1,81


