
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Mánesova 1803/3a
377 87 ČrsrÉ BUDĚJ

839049/2

České Buděj ovíce
dne

tekt ronicky podepsáno
20. 04. 202r

ng. Šetková Mirostava
vedoucí oddě1ení

Shora uvedený správce daně podte ustanovení 5 50 odst. 1 zákona
č' 280/2009 sb., daňový Fád, ve znění pozdějších předp1sů, oznamuje, že

ode dne 26.04.2027 do dne 26.05.202I

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jíhočeský kraj
v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou
zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České repubtiky
http : / /vrvtw. f inancnisp rava . cz )

ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodÍn
st ředa od 8:00 do 17:00 hodin

po tetefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj' 838267 /2I/2200-11460-301165,
hromadný předpisný seznam čj . 838268/2I/2200-11460-3o1165,

jínž se uvedeným daňovým subjektům nepřihtášeným k ptatbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu úzenní působnostÍ shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMoVITÝCH VĚcÍ NA RoK 2o2L.

Za den doručení hromadného předpisného seznamu se povaŽuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (s so odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy
bylo moŽné se s ním poprvé seznámÍt.

Seznam všech územních pracov1št finančních úřadů je uveden v příloze
č. 1 pokynu Generá1ního finančního ředitetství č. GFŘ.D-41, o umístění
spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územníchpracovištích finančních úřadů, zveřejněném Ve Finančním zpravodaji
č. 7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http : / /www. financnisprava. cz .

Ing. MÍrostava Šetková
vedoucí oddělení

L.S.



Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

lnformace
ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu

na daň z nemovitých věcí v roce 2021

Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím' jímŽ je p|atební výměr, dodatečný p|atební výměr
nebo hromadný předpisný seznam.

Pop|atníkům dané z nemovitých věcí, u nichŽ na zdaňovací období roku 2021 doš|o ke změně výše
daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sdě|uje místně
přís|ušný finanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy, které jsou zpřístupněny
k nahlédnutí na Územních pracovištích přís|ušného finančního Úřadu.

Finanční Úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za obvod své územní
působnosti, tj' za příslušný kraj nebo za h|avní město Prahu. Hromadné předpisné Seznamy zpřístupní
přís|ušné finanční Úřady k nahlédnutí na svých územních pracoviŠtích v průběhu měsíců dubna a května
2021. |nformace o době, kdy |ze do hromadných předpisných seznamů nah|édnout, zveřejníjednot|ivé
finančnÍ úřady veřejnou vyh|áškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své úřední desce
a způsobem umoŽňujícím dá|kový přístup. S ohledem na epidemiologickou situacia v zájmu omezení
šíření viru SARS coV.2 v české repub|ice doporučujeme ohledně nah|édnutí do hromadného
předpisného seznamu nejprve kontaktovat správce daně telefonicky.

Vyh|ášky finančních úřadů o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů budou zveřejněny také
na úředních deskách obcí v přís|uŠném kraji. Při nah|édnutí 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 pop|atníci uvedení v hromadném pře.dpisném seznamu odvo|at ve |hůtě
do 30 dnů ode dne jeho doruČení, a to i před jeho doručením. odvo|ání se podává u správce daně, jehoŽ
rozhodnutíje odvo|áním napadeno. Podané odvo|ání nemá odk|adný Účinek.

Pop|atníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je daň z nemovitých věcí stanovena pod|e
zákona o dani z nemovitých věcí ve výši pos|ední známé daně nebo ve výši shodné s podaným daňovým
přiznáním bez oznámení stanovené výŠe daně platebním výměrem, anebo je oznámena p|atebním výměrem
v případě, Že se stanovená daň odchy|uje od daně pop|atníkem přiznané.

Splatnost daně z nemovitých věcí
ovená daň z nemovitých věcíje sp|atná:

a) u pop|atníků daně provozujících zemědě|skou výrobu a chov ryb ve dvou stejných sp|átkách, a to
nejpozději do 31. srpna a do 30. |istopadu zdaňovacího období,

b) u ostatních pop|atníků daně ve dvou stejných sp|átkách, a to nejpozději do 31. května a do 30' |istopadu
zdaňovacího období.

Nepřesáhne-|i roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je sp|atná najednou, a to nejpozději
do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu |ze daň z nemovitých věcízap|atit najednou i při

vyšší částce.

Vzhledem k mimořádné situaci upozorňujeme, Že u daně nebo sp!átky daně, která nepřevýší
částku 5000 Kě' postaěí bez sankce v podobě úroku z prod|ení uhradit daň do 31. prosince 2021.

Je-|i daň stanovená správcem daně vyšší neŽ daň přiznaná daňovým subjektem, nebo je-li daň stanovená
pod|e $ 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí vyšší neŽ pos|ední známá daň' a |hůta splatnosti daně
pod|e hromadného předpisného seznamu jiŽ up|ynu|a, je rozdí| sp|atný v náhradní |hůtě do 15 dnů ode dne
právnímocihromadného předpisného seznamu. Ve stejné náhradní|hůtě je sp|atná idaň stanovená z moci
úřední. Stanovená náhradní |hůta daně nemá v|iv na běh Úroku z prod|ení.



lnformační leták pro poplatníky daně z nemoviých věci

Informace k zasí|ání sloŽenek
pro p|atby daně z nemoviých věcí od roku 2021

S|oŽenky pro p|acení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů centrá|ně zpracovávány a rozesí|ány
pop|atníkům, kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami, které nemají zřízenu datovou schránku.
Fyzickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku ýzické osoby ani datovou schránku fyzické osoby
podnikající, nejsou přih|ášeny k p|acenídaně prostřednictvím S|Po a nejsou přih|ášeny ke s|uŽbě zasí|ání Údajů pro
p|acení daně na e-mai|, ie zasí|ána daňová s|oŽenka' označená iako Poštovní poukázka A - dok|ad V/DS, která
hepod|éhá poštovnímu.pop|atku. Právnickým osobám, které Íremají zřízenu datovou schránku, je zasílána
standardní sloŽenka typu A, která pod|éhá poštovnímu poplatku pod|e p|atného ceníku Ceské pošty
Fyzickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku ýzické osoby nebo datovou schránku ýzické osoby
podnikající, nejsou přih|áŠeny k p|acení daně prostřednictvím SIPo ani k zasí|ání Údajů pro p|acení daně
e-mai|em a neby|a jim výše daně sdě|ena p|atebním výměrem, je namísto s|oŽenky zasí|ána do datové schránky
fyzické osoby nebo do datové schránky Íyzické osoby podnikající|nformace o daňové povinnosti. Právnickým
osobám, které mají zřízenu datovou schránku, a neby|a jim výše daně sdě|ena p|atebním výměrem, je
namísto s|oŽenky rovněŽ zasí|ána do datové schránky Informace o daňové povinnosti.

Daň z nemovitých věcíspravuje v České republice 14 finančních úřadů se síd|em v jednot|ivých krajských
městech a v h|avním městě Praze. Finanční úřady vykonávají správu této daně na Území příslušného kraje
a h|avního města Prahy (dá|e jen 

',přísIušný kraj..) prostřednictvÍm svých územních pracovišť, u nichŽ jsou
u|oŽeny daňové spisy pop|atníků. Umístění spisu nebo jeho přís|ušné části na finančních úřadech a na
územnich pracovištíóh finančních Úřadů upravuje Pokyn č. GFŘ-D-41, dostupný na tomto odkazu:
https://www.financnisprava.czlcs/dane/danovv-proces/pokvnv-d/danovv-proces/2019.

Daň z nemovitých věcí se stanovuje za všechny nemovité věci pop|atníka na území přís|ušného kraje. Má-
|i pop|atník daně více nemovitých věcí, které se nacházejí v obvodech místní působnosti dvou nebo více
finančních Úřadů, tj. na Území více krajů nebo na Územi h|. města Prahy a jednoho nebo více krajů' jsou
do obálek vk|ádány spo|ečně s|oŽenky za všechny tyto finanční úřady.

Pro p|atbu daně z nemovitých věcí u kaŽdého z dotčených finančních Úřadů je pop|atníkovi daně zasí|ána
jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě sIoŽenky,
pokud je tato daň vyšší neŽ 5 000 Kč a p|atí se tedy ve dvou sp|átkách. Daň vyšší neŽ 5 000 Kč |ze však
zap|atit i najednou jednou s|oŽenkou, a to v termínu první sp|átky daně' Vzhledem k mimořádné situaci
upozorňujeme, že u daně nebo splátky daně, která nepřevýší ěástku 5 000 Kě, postaěí bez sankce
v podobě úroku z prodlení uhradit daň do 31. prosince 2021.

Jednot|ivé s|oŽenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finaněního úřadu
(tj. toho finančního Úřadu, v jehoŽ obvodu místní působnosti se nemovitá věc nachází), kterému je přís|ušná
p|atba určena. S|oŽenky jsou rozesí|ány postupnětak, aby pos|edníz nich pop|atníci obdĚeli nejpozdějido
25. května 2021'
Na alonži sIoženky, tj. na iejí horní oddě|itelné ěásti, jsou uvedeny tyto dů|eŽité Údaje:
o celková výše daně z nemovitých věcí na rok2021
o výše a termíny splatnosti splátek,
o stav daňového úětu pop|atníka, ti. případný přeplatek nebo nedopIatek na daniz nemovitých věcí,
o celková ěástka k úhradě po zoh|ednění případného přeplatku nebo nedoplatku je uvedena

v případech' kdy je celá daň splatná najednou v jednom termínu splatnosti,
o QR kód, ktený poplatník můŽe použít k úhradě daně prostřednictvím mobilní aplikace,
o Spravující územní pracoviště finaněního úřadu, kde má poplatník uloŽen daňový spis k dani

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

NA SLoŽENKU PoPLATNíK DoPLNí čÁsrru SPLATNÉ DANĚ V Kč zyýŠENoU o NEDoPLATEK
NEBo sNíŽENoU o PŘEPLATEK. V případě, Že je'ce|á da3 sp|atná najednou v jednom termínu sp|atnosti,
vyp|ní zde pop|atník částku z po|ožky CELKEM K UHRADE, uvedené na alonŽi s|oŽenky.

V zájmu zajištění moŽnosti p|ynu|ého placení daně v pok|adnách finančních Úřadů jsou s|oŽenky rozesí|ány
v pořadí nezávis|ém na místní působnosti finančních Úřadů. Proto je třeba počítat s tím, Že v jednot|ivých
loka|itách neobdrŽí všichni pop|atníci s|oŽenky současně, a|e budou postupně rozesí|ány tak, aby pos|ední
z nich poplatníci obdrŽe|i nejpozději do 25. května 2021. Pokud z důvodu dopadů pandemie viru SARS-CoV-
2 nebylo moŽné podat daňové přiznání k daniz nemovitých věcído 1. Února, by|o moŽno tak v |etošním roce
učinit nejpozději do 1. dubna, aniŽ by pop|atníkům vznik|a pokuta za opoŽděné podání daňového tvrzení'
Fakticky se tak termín podání někteých daňových pŤiznáni k dani z nemovitých věcí odsunu| pro všechny
daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prod|ení. Jest|iŽe a|e pop|atník podá
daňové přiznání po 1. Únoru zdaňovacího období a v něm vypočtená daň se |iŠÍ od částky daně uvedené na
s|oŽence, uhradídaň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výŠi, kterou mu správce daně sdě|í
p|atebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem' Pokud pop|atník uhradi| daň z nemovitých
věcí na rok 2021 jiŽ před obdrŽením s|oŽenky, pouŽije sloŽenku pro kontro|u jiŽ uhrazené částky daně
a k dop|acení případného rozdí|u.

Ve specifických případech mohou být s|oŽenky i nadá|e zasí|ány čijinak distribuovány (např. prostřednictvím
obcí) jednot|ivými finančními Úřady. Tuto moŽnost mohou jednot|ivé finanční úřady zvo|it pod|e konkrétních
podmínek v daných |oka|itách v zájmu včasného a efektivního doručení s|oŽenek pop|atníkům.

příslušný finan



Upozorňujeme poplatníky, že místo s|oženky jim může
Finanční správa české repub|iky zastat údajé po p|acení

daně z nemoviých věcí e.mai|em
Zasi|áni údajů pro p|acení daně z nemovitých věcí e.mailem

V souvislosti se zasíláním s|oŽenek na Úhradu daně z nemovitých voci 1oate jen ,,daň.') upozorňujeme,
Že FjnančnÍspráv.q České republiky umoŽňuje v rámci k|ientského p?istupu Ř ňóóiáiňirům oáné vyuzit drúzoý
spočívající v zasí|án í Údajů pro p|acen í daně prostřednictvím e-m.ai|u.

. -Jest|iŽe.se pop|atník přih|ásí k zasí|áníúdajů pro placení daně e-mailem, namísto s|oŽenky obdrŽí
kaŽdoročně před splatností první sp|átky dané e-maiiovou zprávu na jím určenou e-mai|ovou adresu
a v pří|oze zprávy obdrŽí komp|etnÍ informaci s Údaji pro p|acení.daně ve Íórmátu PDF. Tato informace bude
obsahovat obdobné úd.aje, jaké jsou nyní uvedeny-na a|onŽi sloŽenky, tj. informace o výši stanovene ááňě
a'případného ned-op|atk.u.ne99 přep|atku, a. rovněŽ Údaje pro p|acenídáne včetně QR Řoou, umoŽňujícího
platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictvÍnábo.mobilních p|atebních ap|ikací.

Jest|iŽe pop|atník, přih|ášený k této s|uŽbě, neuhradídaň v zákonem stanoveném termínu, a z toho důvodu
mu vznikne nedop|atek na dani, obdrŽí na jÍm určenou e-mai|ovou adresu vyrozumění o nedóplatku na dani.

' - Poplatník můŽe poŽádat o zasí|ání údajů pro placení daně pouze na jednu e.mailovou adresu. Zasí|ání
těchto Údajů na více e-mailových adres jednoho pop|atníka n-ení umoŽňěno.

SluŽba zasí|ání Údajů-pro placenídaně e-mai|em je urěena výhradně pro fyzické osoby, které nemají
z.íizenu s|uib-u.placení daně prostřednictvím qÍPo, a pro -právnicre 

osbuy, které ňómají ziizeiu
datovou schránku- ProtoŽe tato s|uŽba nahrazuj9 s|oŽenku |r^o piacenídaně, neníírčena pro rvziókeóšóo1l,
které mají zřízenu s|uŽb.u placení daně-prostřednictvím s|Po, a pro právnické osoby, kleré mají zřízeiu
datovou schránku, nebot'aniv současné době se těmto pop|atníkům š|oŽenka nezasÍjá.

Přih|ášení ke s|uŽbě zasí|ání údajů pro p|acení daně e-mai|em je moŽné pouze na tÍskopisu Žadost ve věci
1pj!a1iýoajů pro p|acenío."F 

1 nemoviých věcíe-mai|em č. 25 5559 MFin 5.559 -vzor č,1,'kteý tze ve formatu
PDF stáhnout z internetových stránek Finanční správy České repub|iky http.//vwvw'financnispraúa.czlemai|, kde
|ze najít ida|ší uŽitečné informace o této s|uŽbě.

Poplatník, kteý poŽaduje zasí|ání Údajů pro.p|acení daně e-mai|em, v Žádostijednoznačně určÍjednu
e-mai|ovou adresu, na kterou mu budou zasílány Údaje pro placení daně, a tuio Žádost pooa ňistno
přís|ušnému finančním.u ýiqo-y Po-kud.-je-poplainíkeňr aané u více finančních úřadů, muJi pooai
vyp|něnou Zádost nakaŽdý finanění úřad zv!ášt'.

Na uvedeném tiskopisu |ze také požádat o změnu e-mai|ové adresy pro doručování Údajů, anebo
o ukončení této s|uŽby.

Pro zas|ání.údajů pro p|acení{aně-e.mai|em na dané zdaňovací období musí být Žadost pop|atníkem
podána správci daně nejpozději 15. března zdaňovacího období. Bude-|i Žádost póoana pozáeji, spravcé
$9n.e t9|o s|uŽbu pop|atníkovi poskytne aŽ.od da|šího zdaňovacího období' Shora uvebený teimín pro iodáníZádosti se nevztahuje na vyrozumění o nedoplatku, které můŽe být zas|áno v pr:ůnerru zdaňovacího
období.


