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Územní pracoviště ve Strakonicích

Na ohradě 1067, 386 01 Strakonice
oddělení majetkových daní

lnformace k dani z nemovitÝch věcí

na zdaňovací období roku 2022 pro obec.

ŠrĚcHoVlcE

ridaie k daniz rozemků
katastrální Území(t<.

Stěchovice

ti.) roox.u. prtm.
763276

4,43

není

údaie k dani ze staveb a iednotek

Koeficient ie pro níŽe uvedenÝ předmět daně stanoven ze zákona na celém územíobce takto:

budova obytného domu (H}
ostatní budova tvořícípříslušenstvík budově obytného domu (l}
zdanitelná jednotka, jejíŽ převaŽující část podlahové plochy je uŽívaná pro bydlení- byt (R}
ostatní zdanitelná jednotka (Z}

Daňové přiznání, případně dílčídaňové přiznání, je na zdaňovací období roku 2a22 nutno podat
příslušnémuÚzemnímu pracovišti, kde je umístěn spis poplatníka'
Noví poplatníci daně podají daňové přiznání na územnípracoviště dle pokynu GFR - D - 41, ktery
je k dispozici na každémúzemnímpracovišti, případně na níŽe uvedené internetové adrese.
Přiznání k daniz nemovitých věcí lze zpracovat s vyuŽitím daňového portálu na internetové adrese:
http://www.financnisprava.cz. V aplikaci ,,Daň z nemovitých věcí- koeficienty" jsou pro
žpracování daňového přiznání dostupné údaje za celou Českou republiku.

Pokud nebylo daňové přiznání podáno včas, případně nebylo podáno vůbec, vzniká při
splnění zákonných podmínek poplatnÍkovi daně povinnost uhradit pokutu.

Nepřesahuje_li celková ročnídaňz nemovitých věcíčástku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně
splatná najednou do 3í. května 2022. Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou ipřivyššíčástce'

Činiti celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně
provozujícíchzemědělskou výrobu a chov ryb splatných nejpozdějido 31. srpna a do 30. listopadu
2022, u ostatních poplatníkŮ daně splatných nejpozději do 31. května a do 30. listopadu 2g22.
Není_li splátka cjaně nebo splatná daň uhrazena neipozději v den její splatnosti, vzniká
poplatníkovi při splněnízákonných podmínek povinnost uhradit úrok z prodlení.
bezhotgvogtní plapení daně

bankovní účetFinančníhoúřadu pro JihočeskÝ krai - číslo:7755-77627231la71a
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konstantní symbol: 1148 _ platba převodním příkazem
variabilní symbol: fyzická osoba - rodné číslo,právnická osoba
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úhr+da daně prostředniclvim $lP.o

SluŽba umoŽňuje poplatníkůmbezstarostné placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím
podle Podn:ríneK avgřeiněných FinanČn-ísprávou.

slPo

Pro zřízenísluŽby poplatník vyplní ,,oznáme[í o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvínl
SlPo- a s dokladem o přidělení spojovacího číslaSlPo nebo aktuálním rozpisem bezhotovostní
platby SlPo doručíúzemnímu pracovišti, na němŽ má veden spis k dani z nemovitých věcí'
Spojovací čísloSlPo lze případně získat na kterékoliv poště' Pokud poplatník předá podklady
do 3í. ledna 2022, bude daň hrazena prostřednictvím slPo od roku 2a22. Daň bude automaticky
hrazena iv následujících zdaňovacích obdobích i v případě změny výše stanovené daně
z nemovitých věcí.

zaglánÍ úd'aiůprq_plagenl.saně na e'ma!!
Poplatníkůms touto zřízenau sluŽbou zašle správce daně před splatností první splátky daně kaŽdý
rok informaci s údaji pro placení daně na jimi urěenou e-mailovou adresu, tj. údaji o výši stanovené
daně, nedoplatku nebo přeplatku, údaji pro placenÍ daně věetně QR kÓdu' umoŽňujícího platbu
prostřednictvím internetového bankovnictví i mobilních platebních aplikací. V případě' Že poplatník
opomene uhradit daň včas, zašle správce daně na e-mail následně vyrozumění o nedoplatku'

Pro zřízení sluŽby od roku 2022 poplatník doručívyplněnou ,,Žádost ve věci z?síláníúdaiůpro
placení daně z nemovitých věcí e-mailem" do í5. března 2022 na územnípracoviště, na němž má
budou poplatníkovi
automaticky zasílány e-mailem i v následujících zdaňovacích obdobích'

@nemovitých'věcí

Služba je elektronickou náhradou za kaŽdoročně zasílanésloŽenky pro placení daně a není určena
právnickÝm oso.bám se zřízenou datovou schránkou, kteým správce daně zasílá podrobnou
informaci pro placení daně do datové schránky, ani poplatníkům' kteří platí daň prostřednictvím
SlPo, jimŽ je zasílán rozpis plateb SlPo'

úhrada daně v hotovosti

S ohledem na aktuální stav je preferována úhrada daně z nemovi{ých věcí
bezhotovostně převodem z bankovního úětu nebo prostřednictvím složenky podané
na poštovnÍm úřadě. o možnosti úhrady daně z nemovidch věcí v hotovosti na
Uzemním pracovištije nutno se předem telefonicky informovat.

Finaněni úřad pro Jihočeský kraj
Mánesova 1803/3a, 371 87 ČeskéBudějovice

NECHODTE - VOLEJTE

- PODEJTE

Finanění úřad pro Jihočeský kraj zveřejňuje telefonní čísla,na ktených Vám nabízíinformace a
pomoc s vyplněnÍm daňových přiznánÍ k dani z nemovifých věcí tak, abyste nemuseli
podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančnímúřadě a jeho územních
acoviŠtích{dále..UP"

Úp v česxých Budějovicích, F'A. Gerstnera1l5,Č.Budeiovice 387 72323g
UP v Týně nad Vltavou, NádraŽní 235, Týn nad Vltavou
387 722 23g
UP v Geském Krumlově, Vyšehrad 169, Č.Krumlov
380 760 358
UP v Jindřichově Hradci, Ceská ulice 1284, J.

Hradec

384 353 416

UP v Třeboni, Vrchlického 47, Třeboň

384 752 s33

UP v Písku' NábřeŽí 1. máje, Písek

382750 444

UP v Milevsku, Za Radnicí 12, Milevsko

382 566 444

UP v PrachaticÍch, Vodňanská 376, Prachatice

388 371 367

UP ve Vimperku, 1. máje 200, Vimperk

388 451 354

UP ve Strakonicích, Na ohradě 1067, Strakonice

383 363 437

UP v Táboře, Budějov)cká2923, Tábor

381 480 342

UP v Soběslavi, Wilsonova 1't3, Soběslav

381 545 345

Vyřizující územní pracoviště je urěeno především podle místa pobytu poplatníka. Pokud se místo
pobytu nenachází v Jihočeském kraji a nevíte, které územní pracoviště je ve Vašem případě
vyřizující,volejte
FÚ pro Jihočeský kraj, Mánesova 1803/3a, Č. Budějovice

387 722?05

Pracovníci správce daně se Vám budou ve věci daně z nemovitých věcí na uvedených telefonech
věnovat kaŽdý pracovníden, vŽdy M|N|MÁLNĚ v době
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Pá 8:00
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Ve dnech od 3. ledna do 7' února 2022
lng. Martin Janeček, v'r.
ředitel finančníhoúřadu
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OSVOBOZENI PSZEMKU OSTATNICI{ PLOCH
od roku 2022 dochází ke změně
Pozemky ostatních ploch lze osvobodit v rozsahu, v jakém se na nich nachází krajinné prvky: skupin* dřevin, strornořadí, travr'latá údolnice, $'!€z' Bříkop
neb* mokřaď, zapsané k 1. lednu 2a22 v evidenci ekologicky významných
prvků podle zákona upravujícíhozemědělství. Zápisy a změny v evidenci
ekologicky významných prvků provádí Státní zemědělský intervenčnífond
(SZlF) na základě písemného podnětu podaného na pracoviště szlF; adresy
pracovišť jsou uvedeny na
Na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha, nacházejících se mimo zastavěné územíobce, které nejsou uŽívá-

ny k podnikáni,lze osvobodit útvary příkcp, mokřad, nruočál, bažinu, skalní
útvar, rokli nebo strž v rozsahu výměry tohoto útvaru.
Poplatníci daně musí nově uplatnit osvobození v daňovém přiznání podaném
do konce ledna 2a22 příslušnémuÚzemnímu pracovišti. Předchozí osvobození z titulu nevyuŽitelnosti pozemku Žádným způsobem jiŽ nelze od roku
2022 uplatnit ani přiznat.

Podrobnější informace poskytnou pracovníci úseku daně
z nemovitých věcí na kaŽdém Územním pracovišti Finančníhoúřadu pro
Jihočeský kraj, případně je naleznete na
www.f i n a ncn i s prava. cz.

