
Informační leták pro poplatnÍky daně z nemovitých věci

lnformace
ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu

na da ň z nemovitých věcí v roce 2021

Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím' jímŽ je platební výmě1 dodatečný platební výměr
nebo hromadný předpisný seznam'

Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichŽ na zdaňovací období roku 2021 doŠlo ke změně výše
daně oproti předchozímu roku, případně oproti Částce vypočtené v daňovém přiznánÍ' sděluje místně
přísluŠný finanční úřad novou výŠi daně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy, které jsou zpřístupněny
k nahlédnutí na územních pracoviŠtích přísluŠného finančního úřadu.

Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za obvod své územní
působnosti, tj. za přísluŠný kraj nebo za hlavnÍ město Prahu. Hromadné předpisné seznamy zpřístupní
přÍslušné finanční Úřady k nahlédnutí na svých Územních pracoviŠtích v průběhu měsíců dubna a května
2021.lnformace o době, kdy lze do hromadných předpisných seznamů nahlédnout, zveřejní jednotlivé

finanční Úřady veřejnou vyhláŠkou, kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své ÚřednÍ desce
a způsobem umoŽňujícím dálkový přístup. S ohledem na epidemiologickou situaci a v zájmu omezení
šířenl viru SARS coV-2 v české republice doporučujeme ohledně nahlédnutí do hromadného
předpisného seznamu nejprve kontaktovat správce daně telefonicky.

Vyhlášky finančních úřadů o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů budou zveřejněny také
na úředních deskách obcí v přísluŠném kraji' Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou

daňovému subjektu zpřístupněny pouze Údaje týkající se jemu stanovené daně.

StanovenÍ daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.

Za den doruČení hromadného předpisného seznamu se povaŽuje třicátý den po jeho zpřístupnění'

Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném Seznamu odvolat ve lhůtě
do 30 dnů ode dne jeho doručenÍ, a to i před jeho doruČením. odvolánÍ se podává u správce daně, jehoŽ
rozhodnutíje odvoláním napadeno' Podané odvolánÍ nemá odkladný Účinek'

Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je daň z nemovitých věcí stanovena podle

zákona o dani z nemovitých věcÍ ve výŠi poslední známé daně nebo ve výši shodné s podaným daňovým
přiznánÍm bez oznámenístanovené výŠe daně platebním výměrem, anebo je oznámena platebním výměrem
v případě, Že se stanovená daň odchyluje od daně poplatníkem přiznané.

Splatnost daně z nemovitých věcí
Stanovená daň z nemovitých věcÍje splatná:

a) u poplatnÍků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to
nejpozději do 31. Srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,

b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách' a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu
zdaňovacího období.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději
do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou ipři
vyŠší částce.

Vzhledem k mimořádné situaci upozorňujeme, že u daně nebo splátky daně, která nepřevýši
částku 5000 Kč' postačí bez sankce v podobě úroku z prodlení uhradit daň do 31. prosince 2021.

Je-li daň stanovená správcem daně vyŠŠí neŽ daň přiznaná daňovým subjektem, nebo je-li daň stanovená
podle $ 13a odst. 2 zákona o dani z nemovttých věcí vyŠŠí neŽ poslední známá daň, a lhůta splatnosti daně
podle hromadného předpisného Seznamu jiŽ uplynula, je rozdÍl splatný v náhradní |hůtě do 15 dnů ode dne
právnímocihromadného předpisného seznamu. Ve stejné náhradní lhůtě je splatná idaň stanovená z moci
Úřední. Stanovená náhradní lhůta splatnosti daně nemá vliv na běh úroku z prodlení.



lnformačni leták pro poplatniky daně z nemovitých věci

lnformace k zasílání složenek
pro platby daně z nemov ých věcí od roku 2a2'|

SloŽenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve větŠině případů centrálně zpracovávány a rozes.ílány
poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobanii nebo piávnickými osobami, které 1e1ají zřízenu datovou schránku'
Fyzickým osobám,- které neňají zřízenu datovou schránku-fy_zické osoby ani datovou schránku fyzické osoby
póonit<'a;ici, nejsou přihláŠeny k [lacenidaně prostřednictvím SlPo a nelso_9 přihlášeny ke sluŽbě zasílánÍ udajů pro

ltaceni'daně ňa e-hrail' je zásíÍana daňová sloŽenka, označená jako PoŠtovní poukázka A - doklad V/DS, která
hepodléhá poštovnímu'poplatku. Právnickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku, je z.asílána
stándardní sloŽenka typu A, která podléhá poŠtovnímu poplatku podle platného ceníku Ceské pošty
Fyzickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku fyzické g's_opy nebo datovou schránku fyzické.osoby
póonit<-a1ici, nejsou přihláŠeňy k placení daně prostřednictvím SlPo ani k zasÍlánÍ Údajů pro placen.í daně
b-maileň a neoyta jim výŠe daně sdělena platebnÍm výměrem, je namísto sloŽenkyzasílána do datové schránky
ýzické osoby n-enó oo óatové schránky fyzické osoby podnikající lnformace o daňové povinnosti' Právnickým
dsobám, ktdré mají zřízenu datovou schránku, a nebyla jim výŠe daně sdělena platebním výměrem' je
namÍsto sloŽenky rovněŽ zasílána do datové schránky lnformace o daňové povinnosti'

Daň z nemovitých věcíspravuje v České republice 14 finančnÍch úřadů se sídlemv jednotlivýctt krajských
městech a v hlavňÍm městě Praze' Finanční Úřady vykonávají správu této daně na území přísluŠného kraje
a hlavnÍho města Prahy (dále jen ,,přÍslušny kraj") prostřednictvÍm svých územních pracoviŠt', u nichŽ jsou
uloŽeny daňové spisy 

'poplatniků. 
Umístění spisu nebo jeho příslu$né Části na finančních Úřadech a na

Územnich pracoviŠtÍčh finančnÍch úřadů upravuje Pokyn Č. GFR-D-41, dostupný na tomto odkazu:
https://www financnisprava.czlcs/dane/danovy-proces/ookvny-d/danovy-proces/2019.

Daň z nemovitých věcíse stanovuje za vŠechny nemovitó věci poplatnika na území přísluŠného kraje. Má-
li poplatník daně více nemovitých věcí, které se nacházejí v obvodech mÍstní působnosti dvou nebo více
finaněnÍch Úřadů, tj. na území více krajů nebo na území hl' města Prahy a jednoho nebo více krajů, jsou

do obálek vkládány společně sloŽenky za vŠechny tyto finanční úřady.

Pro platbu daně z nemovitých věcí u kaŽdého z dotČených finanČních ýjaoy 1e^poplatníkovidaně zasílána
jedna sloŽenka, pokud jeho-daň u tohoto finančního úřadu činí nejvýše_s 000 Kč, nebo dvě sIoŽenky,-pokud je tato daň vyšší neŽ 5 000 Kč a platí se tedy ve dvou splátkách. -Daň vyšší.neŽ 5 000 Kč lze vŠak
žaplatit-i najednou jědnou sloŽenkou, a to v termínu první splátky dgně. Vzhlgde-ry k mimořádné situaci
upozorňujeme, Že-u daně nebo spIátky daně, která nepřevýší óástku 5 000 Kč, postačí bez sankce
v podobě úroku z prodleni uhradit daň do 3í. prosince 2021.'Jednotlivé sloŽénky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu
(tj. toho finančního úřadú, v jehoŽ obvódu mÍstní působnosti se nemovitá věc nachází), kterému je přÍslu.Šná

ilíatba urČena. SloŽenky jsoú rozesílány postupně tak, aby posledníz nich poplatníciobdrŽeli nejpozdějido
25. května 2021.
Na alonŽi sIoŽenky, tj. na jeji horni odděliteIné části, jsou uvedeny tyto důleŽité Údaje:

o celková výše daně z nemovitých věcí na rok202'l
o výše a termíny splatnosti spIátek'
o stav daňového úětu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na daniz nemoviých věcí,
o celková ěástka k úhradě po zohlednění případného přeplatku nebo nedopIatku je uvedena

v případech, kdy je celá daň splatná najednou v jednom termínu splatnosti,
o QR kód, ktený poplatník může pouŽít k úhradě daně prostřednictvim mobilní aplikace'
o Spravujicí územni pracoviště finaněního úřadu, kde má poplatník uloŽen daňový spis k dani

z nemovitých věcí, a jehoŽ prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.

NAsLoŽENKU PoPLATNíK DoPLNi ČÁsrxu SPLATNÉ DANĚ V KČ zVÝŠENoU o NEDoPLATEK
NEBo sNíŽENoU o PŘEPLATEK. V případě, Že je-celá da1r splatná najednou v jednom termínu splatnosti,
vyplnízde poplatník částku zpoloŽky CELKEM K UHRADE, uvedené na alonŽi sloŽenky'

V zájmu zajiŠtění moŽnosti plynulého placení daně v pokladnách finanČnÍch Úřadů jsou sloŽenky rozesílány
v pořadi nezáÝislém na místní ilůsobnosti finančních Úřadů. Proto je třeba počítat s tím, Že v jednotlivých
lokalitách neobdrŽí všichni poplatníci sloŽenky současně' ale budou postupně rozesílány tak, aby Plslední
z nich poplatníci obdrŽeli nejpozději do25. května 2021. Pokud z důvodu dopadů pandemie viru SARS-CoV-
2 nebýlo moŽné podat daňoÝé přizháník daniz nemovitých věcÍdo 1. Února, bylo moŽno tak v letoŠním roce
učinit'nejpozději do 1. dubna, aniŽ by poplatníkům vznikla pokuta za opoŽděnp oooani daňového tvrzení.
Fakticky-še tak termín podání některých daňových přiznání kdani z nemovitých.věcí..odsunul pro v.šechny
daňovďsubjekty z 1. úr'iora na 1. du6na 2o21, a to bez rizika sankcíz prodlení. JestliŽe ale poplatník podá
daňové přiznáni po 1. Únoru zdaňovacÍho období a v něm vypočtená daň se liŠí od částky daně uvedené na
sloŽence, uhradí daň ve výŠi vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, kterou mu správce daně sdě|í
platebnÍm výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud poplatník uhradil daň z nemovitých
věcÍ na roŘ zozl jiŽ před obdrŽením sloŽenky, pouŽije sloŽenku pro kontrolu jiŽ uhrazené částky daně
a k doplacenÍ přÍpadného rozdÍlu'

Ve specifických případech mohou být sloŽenky i nadále zasílány čijinak distribuovány (např prostřednictvím
obcí) jednotlivými finančními Úřady' Tuto moŽnost mohou jednotlivé finanČ-ní úřady zvolit podle konkrétních
podňinek v dáných lokalitách v zájmu vČasného a efektivnÍho doruČení sloŽenek poplatníkům.

koresoondence finančním oroánům. orgánem, ktený vyměřuje daň, je vždy místně příslušný finančni
ur'aa. vóšteié dotazy, podněty, odvo!ání apod. proto zasílejte vŽdy na adresu územniho pracoviště
místně příslušného finančního úřadu, uvedeného na sloŽence.



Upozorňujeme poplatníky, že místo sloŽenky jim můŽe
Finanční správa ceské republiky zaslat údaje po placení

daně z nemoviých věcí e-mailem
Zasíláni údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

V souvislosti se zasíláním sloŽenek na úhradu daně z nemovitých věcí (dále jen 
''daň") upozorňujeme,

Že Finanční správa České republiky umoŽňuje v rámci klientského přístupu k poplatníkům daně vyuŽít sluŽby
spočívajÍcÍv zasÍlání údajů pro placení daně prostřednictvÍm e_mailu.

JestliŽe se poplatník přihlásí k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, namísto sloŽenky obdrŽÍ
kaŽdoročně přěd'splatností první splátky daně e-mailovou zprávu na'jím urČe1qu_e-mailovou adresu
a v příloze zprávy oĎdrzi komi:letni inÍormácis Údaji pro placenídaně ve formátu PDF. Tato informace bude
obs'ahovat onooĎne Údaje, jaké jsou nyní uvedeny na alonŽi sloŽenky, tj. informace'o výŠi stanovené daně
a případného nedoplatků nóno fřeplatku, a rovněŽ Údaje pro placenÍ daně včetně QR kÓdu, umožňujícího
platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.

JestliŽe poplatník, přihláŠený k této sluŽbě' neuhradí daň v zákonem stanoveném termínu, a z toho důvodu
mu vznikne'nddoplatek na dani, obdrŽí na jím určenou e-mailovou adresu vyrozumění o nedop|atku na dani.

PoplatnÍk můŽe poŽádat o zasÍlání údajů pro placení daně pouze na jednu e-mailovou adresu' ZasílánÍ
těchto Údajů na více e-mailových adres jednoho poplatnÍka není umoŽněno.

Poolatníkům. přihlášeným k zasílání úd4ů pro olacení daně e-mailem. nebude zaslána složenka.

SluŽba zasílání údajů pro placení daně e-mailem je určena výhradně pro fyzické os9by' které nemají
zřizenu sIuŽbu placehí'oaňě prostřednlctvim slPo, a pro právnické osoby, které ne_m|j! zřízenu
datovou schránliu. ProtoŽe tato sluŽba nahrazuje sloŽenku pro placení daně' není urČena pro fyzické osoby,
které mají zřízenu sluŽbu placení daně prostřednictvÍm SlPo, a pro právnické osoby, které mají zřízenu
datovou šchránku, nebot' ani v současné době se těmto poplatníkům sloŽenka nezasÍlá.

PřihláŠení ke sluŽbě zasílání Údajů pro placení daně e-mailem je moŽné pouze na tiskopisu Žádost've věci
zasílánÍ údajů pro placení daně z neňovitých věcÍ e_mailem č. 25 5559 MFin 5559 - vzor č. '1, kteý lze ve formátu
PDF stáhnout2 internetových stránek Fiňančnísprávy České republiky http://www.financnisprava'cz/email, kde
lze najít i dalŠÍ uŽiteČné informace o této sluŽbě'

Poplatník, který poŽaduje zasílání údajů pro placení daně e-mailem, v ŽádostijednoznaČně určíj9o-n9
e-maiiovou adrešu, na ktěrou mu budou zasílány Údaje pro placení daně, a tuto Zádost podá mÍstně
přísluŠném14 finančnímu úřadu. Pokud je poplatníkem daně u více finančních úřadů, musi podat
vyplněnou Zádost na kaŽdý finanční úřad zvlášt''

Na uvedeném tiskopisu lze také poŽádat o změnu e-mailové adresy pro doruČování Údajů' anebo
o ukonČenítéto sluŽby.

Pro zaslání údajů pro placení daně e-mailem na dané zdaňovací obdobj musí být Žádost poplatníkem
podána správci daňe ňejpozději 15. března zdaňovacího obdobi' Bude]i Žádost podána později, sprá.v99

Qaně tuto'sluŽbu poplatníkovi poskytne aŽ od dalŠího zdaňovacího období Shora uvedený te-rmín pro podání
Žádosti se nevžtáhuje na úyrožuměni o nedoplatku, které můŽe být zasláno v průběhu zdaňovacího
období.


