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Ing. A1ena Novotná
ředitel odboru a zástupce

ředitele sekce

Ukl. znak
VEŘEJNÁ VYHlÁŠrn

llpracov.

ode dne 27 .04.2020 do dne 27 .05.2020

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj

Shora uvedený správce daně podle ustanovení Ş 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 sb., daňový rád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, ž.e

v ú ředních hodinách ( p řípadné mĺmo řádné změny ú ředních hodin j sou
zveřejněny na internetových stránkách Fĺnanční správy České republiky
http : / / f ínancnisprava . cz )
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po te1efonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj . 723364/20/2700-11460_608125,

jínŹ se uvedeným daňovým subjektům nepřÍhlášeným k ptatbě d
z nemovitých věcí prostřednictvím SIP0 stanovuje za nemovité V
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce d

č
s
p
č

DAŇ Z NEMoVITÝcH VĚcÍ NA RoK 2o2o.

Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (5 so odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit.

Seznam všech územních pracovJ.šť finančních úřadů je uveden v pří1oze
. 1 pokynu Generá1ního finančního ředitelství č. GFŘ-D-4I, o umístění
pisu nebo jeho příslušné částĺ na finančních úřadech a na územních
racovíštích finančních úřadů, zveřejněném Ve Finančním zpravodaji
. 7/20L9 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky

http: / /www. financnisprava. cz

Ing. Atena Novotná
ředitel odboru a zástupce ředitele sekce



InformačnÍ leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

lnformace
ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu

na daň z nemovltých věcí V roce 2020

Daň z nemovitých věcĺ se stanovuje rozhodnutĺm' jÍmŽ je platebnĺ výměr' dodatečný platební výměr
nebo hromadný předpisný seznam.

PoplatnÍkům daně z nemovitých věcĺ, u nichŽ na zdaňovacĺ období roku 2020 došlo ke změně výše
daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje místnrě
přÍsluŠný finanční úřad novou výŠi daně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy' které jsou zpřĺstupněny
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 územhích pracoviŠtích v průběhu měsĺce května 2020.
lnformace o době, kdy lze do hromadných předpisných seznamů nahlédnout, zveřejnĺjednotlivé finančnÍ
Úřady veřejnou vyhláŠkou, kterou vyvěsĺ po dobu nejméně 30 dnů na své Úřední desce a způsobem
umoŽňujícím dálkový přístup. Z důvodu moŽného trvání nouzového stavu v souvislostis prokázáním
výskytu koronaviru v ceské republice dopoľuěujeme ve věci nahtédnutí do hromadného
předpisnĺáho seznamu nejprve kontaktovat správce daně telefonicky.

Vyhlášky finanÖních Úřadů o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů budou zveřejněny také
na Úřednĺch deskách obcí v přísluŠném kraji. Při nahlédnutĺ do hromadného předpisného seznamu jsou
daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkajĺcí 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. odvolánĺ 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 bezoznámenístanovené výŠe daně platebním výměrem, anebo je oznámena platebním výměrem
v případě, Že se stanovená daň odchyluje od daně poplatnĺkem přiznané.

Splatnost dané 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 poplatnĺků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu
zdaňovacího obdobĺ.

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 Öástce.

Je]i daň stanovená správcem daně vyŠší neŽ daň přiznaná daňovým subjektem, neboje-li daň stanovená
podle $ 13a odst. 2 zâkona o dani z nemovitých věcí vyšŠĺ neŽ poslední známá daň' a lhůta splatnosti daně
podle hromadného předpisného seznamu jiŽ uplynula, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne
právnĺmocihromadného předpisného seznamu. Ve stejné náhradnĺ lhůtě je splatná idaň stanovená z moci
úřední. Stanovená náhradnĺlhůta splatnostidaně nemá vliv na běh úroku z prodlení.



lnformaění leták pro poplatnĺky daně z nemovitých věcí

Informace k zasílání sloŽenek
pľo platby daně z nemovitých věcí od ľoku 2020

SloŽenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve větŠině přÍpadů centrálně zpracovávány a rozesílány
poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami' které nemají zŕizenu datovou schránku.
Fyzickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku fyzické osoby ani datovou schránku fyzické osoby
podnikajĺcÍ' nejsou přihláŠeny k placenÍ daně prostřednictvĺm SlPo a nejsou přihlášeny ke sluŽbě zasílánĺ Údajů
pro placení daně na e-mail, je zasílána daňová sloŽenka, označenâ jako PoŠtovní poukázka A - doklad V/DS'
která nepodléhá poŠtovnÍmu poplatku. Právnickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku, je
zasílána standardní sloŹenka typu A, která podléhá poŠtovnímu poplatku podle platného ceníku Ceské
pošty' Fyzickým osobám, které mď1í zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku ýzickë
osoby podnikající, nejsou přihláŠeny k placení daně prostřednictvím SlPo ani k zasílání údajů pro placení
daně ë-mailem a nebyla jim výŠe daně sdělena platebnĺm výměrem, je namĺsto sloŽenky zasĺlána do datové
schránky fyzické osoby nebo do datové schránky fyzické osoby podnikající lnformace o daňové povinnosti.
Právnickým osobám, které majĺ 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 věcÍ spravuje v České republice 14 finančních úřadů se sÍdlem v jednotlivých krajských
městech a v hlavním městě Praze. Finanční Úřady vykonávají správu této daně na území příslušného kraje
a hlavního města Prahy (dále jen ,,přísluŠný kraj") prostřednictvím svých územních pracoviŠt', u nichŽ jsou
uloŽeny daňové spisy poplatníků' Umístění spisu nebo jeho přísluŠné Öásti na finančních Úřadech a na
Územních pracovištĺóh fihančních úřadů upiavuje Pokyn č. GFŘ-D-41, dostupný na tomto odkazu:
https://vwwv.financnisprava.czlcs/dane/danovv-proces/pokvnv-d/danovv-proces/2019.

Daň z nemovitých věcĺse stanovuje za všechny nemovité věci poplatníka na uzemí přĺsluŠného kraje. Má-li

poplatník daně více nemovitých věcĺ, které se nacházejí v obvodech místní působnosti dvou nebo
více finančních Úřadů, ţ. na území vĺce 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 věcĺ u kaŽdého z dotČených finančních Úřadů je poplatnĺkovi daně zasílána
jedna s|oŽenka, pokud jeho daň u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě sloŽenky,
pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč a plati se tedy ve dvou sp!átkách. Daň vyšŠí neŽ 5 000 Kč lze
vŠak zaplatit i najednou jedinou sloŽenkou, a to v termínu prvnĺ splátky daně.

Jednotlivé slożenky jsou opatřeny názvem a číslem úětu mĺstně přís|ušného finančního úřadu (tj.
toho finanČnÍho Úřadu' v jehoŽ obvodu místní působnosti se nemovitá věc nachází), kterému je příslušná platba
určena.

Na alonŽi složenky, tj. na jejĺ horní odděIitelné ěásti, jsou uvedeny tyto důleŽité údaje:
o celková výše daně z nemovitých věcĺ na rok 2020
o výše a termíny spIatnosti sp!átek,
. stav daňového úětu poplatnĺka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na daniz nemovitých věcí,
o celková částka k úhradě po zohlednění případného přeplatku nebo nedoplatku je uvedena

v případech' kdy je ce!á daň splatná najednou v jednom termínu splatnosti,
o QR kód, ktený poplatník mtiže použít k úhradě daně pľostřednictvím mobilní aplikace,
o spľavující územnĺ pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uIoŽen daňový spis k dani

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

lrlł sloŽĘIrlru popl-Ąľľĺíx oopl-ľĺĺ cÁsrxu spl-łĺruÉ ołruĚ v xc zvÝŠeľou o neoopuĺex
NEBo SN|ZENoU o PREPLATEK. V ořípadě. Že ie celá da[l splatná naiednou v iednom termĺnu splatnosti.
vvolnízde poplatník částku z poloŽkv GELKEM K UHRADE. uvedené na alonŽi sloŽenky.

V zĄmu zajištění moŽnosti plynulého placenĺdaně v pokladnách finančních Úřadů jsou sloŽenky rozesĺlány
v pořadí nezávislém na mÍstní působnosti finančních úřadů. Proto je třeba počítat s tím, Že v jednotlivých
lokalitách neobdrŽí vŠichni poplatníci sloŽenky současně, ale budou postupně rozesí|ány tak, aby poslednÍ
z nich poplatnÍci obdrŽeli nejpozději do 25. května 2020.

JestliŽe poplatník podá daňové přiznání po 31. lednu zdaňovacího období a v něm vypočtená daň se
liší od Částky daně uvedené na sloŽence, uhradí daň ve výŠĺ vypočtené v daňovém přiznání, případně ve
výŠi, kterou mu správce daně sdělĺ platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud
poplatnĺk uhradil daň z nemovitých věcí na rok 2020 jiŽ před obdrŽením sloŽenky, pouŽije sloŽenku pro
kontrolu jiŽ uhrazené částky daně a k doplacení přĺpadného rozdílu.

Ve specifických případech mohou být sloŽenky i nadále zasílány čijinak distribuovány (např' prostřednictvím
obcí) jednotlivými finančními úřady. Tuto moŽnost mohou jednotlivé finanční úřady zvolit podle konkrétnĺch
podmĺnek v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivnĺho doruČenísloŽenek poplatníkům.

koresoondence finaněním oroánům. orgánem, ktený vyměřuje
úřad. Veškeré dotazy, podněty, odvoIání apod. proto zasílejte
místně příslušného finaněnĺho úřadu, uvedeného na složence.

daň, je
vždy n



Upozorňujeme poplatníky, Že místo sloŽenky jim můŽe
Finanční spľáva ceské republiky zaslat údaje po placení

daně z nemovitých věcí e_mailem

Zasiláni údajů pro placení daně z nemovitých věcí e_mailem
V souvislosti se zasĺłáním slożenek na úhradu daně z nemovitých věcí (dále jen ,,daň") upozorňujeme,':że Finanční správa Ceské republiky umoŽňuje v rámci klientského přístupu k poplatnĺkům daně vyuŽĺt

sluŽby spočívající v zasílání Údajů pro placení daně prostřednictvĺm e_mailu.

JestliŽe se poplatník přihlásí k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, namísto slożenky obdrŽí
kaŽdoročně před splatnostÍ první splátky daně e-mailovou zprávu na jím určenou e-mailovou adresu
a v příloze zprávy obdrżí kompletní informaci s údaji pro placenĺ daně ve formátu PDF. Tato informace bude
obsahovat obdobné Údaje, jaké jsou nynÍ uvedeny na alonŽi slożenky, tj. informace o výŠi stanovené daně
a případného nedoplatku nebo přeplatku, a rovněŽ Údaje pro placenÍ daně včetně QR kódu, umoŽňujícího
platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilnĺch platebních aplikací.

JestliŽe poplatník, pŕihláŠený k této sluŽbě, neuhradí daň v zákonem stanoveném termínu, a z toho důvodu
mu vznikne nedoplatek na dani, obdrŽÍ na jím určenou e-mailovou adresu vyľozumění o nedoplatku na dani.

Poplatník můŽe poŽádat o zasĺlánĺ údajů pro placení daně pouze na jednu e-mailovou adresu. Zasílání
těchto Údajů na více e-mailových adres jednoho poplatníka nenĺ umoŽněno.

Poolatníkům. ořihlášeným k zasĺláni údaiů oro olacení daně e_maitem. nebude zastána s!oženka.

Slużba zasílání Údajů pro placení daně e-mailem je urěena výhradně pro fyzické osoby, kteľé nemají
zřízenu službu placení daně prostřednictvím sIPo, a pro právnické osoby, které nemají zŕizenv
datovou schránku. ProtoŽe tato sluŽba nahrazuje sloŽenku pro placení daně, není určena pro fyzické osoby'
které mají zř\zenu sluŽbu placení daně prostřednictvím SlPo, a pro právnické osoby, které mají zřízenu
datovou schránku, 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 Žadost ve věci
zasílání Údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem č. 25 5559 MFin 5559 -vzor č.1, kteý lze ve formátu
PDF stáhnout z internetových stránek Fińanční správy České republiky http://www.financnispraýa.cŻemail, kde
lze najít i dalŠí uŽitečné informace o této sluŽbě.

Poplatník, kteý poŽaduje zasílání údajů pro placení daně e_mailem, v Žádosti jednoznačně určíjednu
e-mailovou adresu, na kterou mu budou zasílâny Údaje pro placení daně, a tuto Zádost podá místně
příslušnémq finančnímu úřadu. Pokud je poplatníkem daně u více finaněních úřadri, musí podat
vyplněnou Zádost na kaŽdý flnanční úřad zvlášt'.

Na uvedeném tiskopĺsu lze také poŽádat o změnu e_mailové adresy pro doručování Údajů, anebo
o ukonÖení této sluŽby.

Pro zaslání Údajů pro placení daně e-mailem na dané zdaňovacĺ obdoĘí musĺ být Žadost poplatníkem
podána správci daně nejpozději 15. března zdaňovacĺho obdobĺ. Bude-li Zádost podána později, správce
Çaně tuto sluŽbu poplatnÍkovi poskytne aŽ od dalŠího zdaňovacího období. Shora uvedený termĺn pro podání
Zádosti se nevztahuje na vyrozumění o nedoplatku, které můŽe být zasláno v průběhu zdaňovacího
období.
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