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vedoucí oddělení

vyHlÁšxn

vEŘEJNÁ

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. ]. zákona
č. 28O/2OO9 Sb., daňový řád, ve znění pozdějšíchpředpisŮ, oznamuje, že
ode dne 27.04.2g20 do dne 27.05.2020
je_ na územníchpracovištíchFinančníhoú řadu pro Jihočeský kraj
vC eských Budějovicích, Týně nad Vltavou, ČeskémKrumlově, Jindříchově
Hra dci, Třeboni, Písku, Milevsku, Prachaticích, Vimperku, Strakonicích,

Táb oře

a soběslavi

ve dnech

od
od

pondětí
st ředa

8. 00
8. 00

do
do

16 00
16 00

hodin
hodin

zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj . 983OO9/2O /2200-11460-301165,

jínž se

k platbě daně
věcí prostřednictvím SIP0 stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územnípůsobnosti shora uvedeného správce daně
z

nemovitých

uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným

DAŇ

z

NEMOv]TÝcH

vĚcí NA

ROK 2o2o.

Za den doručeníhromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj, ode dne, kdy
bylo možnése s ním poprvé seznámit.
Seznam všech územníchpracovišt finančníchúřadůje uveden v příloze
č. 1 pokynu Generátního finančníhoředitetství č. GFŘ-D-4]-, o umístění
spisu nebo jeho příslušnéčásti na finančníchúřadech a na územních
pracovíštíchfinančníchúřadů,zveřejněném ve Finančnímzpravodaji
č, 7/2Ot9 a na internetových stránkách Finančnísprávy Českérepubliky

http:

/ /wrlw. f

inancnisprava . cz

L.S

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

.

]ng, Miroslava Šetková
vedoucí oddělení

lnformační§eták pro popťať.n{ky dané z nemovitých věcí

lnformace
ke zpřístupnění hromadné}ro předpisného seznamu
na daň z nemovitých věcí v roce 2020
Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím , jímžje platební výmě1 dodatečný platební výměr

nebo hromadný předpisný seznam.

PoPlatníkŮm daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací období roku 2020 došlo ke změně výše
daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje místně
PřísluŠnýfinančníúřad novou výši daně nejčaslěji hromadnými předpisnými seznamy, které jsou zpřístupněny
k nahlédnutí na územních pracovištích příslušnéhofinančníhoúřadu.

FinanČníÚřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za obvod svó územní
PŮsobnosti, tj. za příslušnýkraj nebo za hlavní město Prahu. Hromadné předpisné seznamy zpřístupní
PřísluŠnéfinančníúřady k nahlédnutí na svých územníchpracovištích v průběhu měsíce května 2020.
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 úřednídesce a způsobem
umoŽňujÍcím dálkový přístup. Z důvodu možnéhctrvání nouzovóho stavu v souvislosti s prokázáním

v Českérepublice doporučr,lje,Ťre ve věci nahlédnutído hromadného
předpisného seznamu nejprve kontaktovat správce daně telefonicky,
VYhláŠkY Íinančníchúřadůo zpřístupnění hromadných předpisných seznamů budou zveřejněny také
na Úředních deskách obcí v příslušnémkraji" Při nahlédnutído hromadného předpisného seznamu jsou
výskYtu koronaviru

daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkajícíse jemu stanovené daně.

Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.
Za den doruČení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění.
Proti stanovenídaně 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
rozhodnutí je 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 posledni známé daně nebo ve výši shodné s podaným daňovým
Přiznáním bez oznámení stanovené výše daně platebním výměrem, anebo je oznámena platebním výměrem
v případě, že se stanovená daň odchyluje od daně poplatníkem přiznané.

Splatnost dan é e n&§y§mw§tých 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 roČnídaň z nemovitych věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději
do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcízaplatit najednou ipři

vyššíčástce,

Je-ll daň stanovená správcem daně vyššínež daň přiznanádaňovým subjektem, nebo je-li daň stanovená
Podle § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí vyššínež poslední známá daň, a lhůta splatnosti daně

Podle hromadného předpisného seznamu již uplynula, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne
Právnímocihromadného předpisného seznamu. Ve stejné náhradnílhůtě je splatná idaň stanovenázmoci
ÚřednÍ. Stanovená náhradnílhůta splatnosti daně nemá vliv na běh úroku z prodlení.

lnŤormační§eták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

lnformace k zasílání s|oženek
pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2020
Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů centrálně zpracavávány a rozes.ÍlánY
popiainit,:,nň,'kteřijsou fyzickými osobanii nebo piávnrckymi_osobami, které nemají zřízenu,datovou schránku,
Fyzřřým Ójonám,'které'neniají zřízenu datovoú schránku rrigt1" osoby ani_.datovou.schrán.kg fvzické.osobV
prirrlásáňý Ř'ptaceni daně prostřednictvím §lPO a nejsoy přihlášeny ke službě zasílání q{alů
pááňír.ái"i
"éiŠÓÚ
ná
e-rnáir, ;e jasítana daňová složenka, označená jako Poštovní poukázka A - doklad V/DS,
dáně
bio Óraieni
nemají zřízenu,d.at9.vou
iitěr5 nepoolehá poštovníiriupoplatku. právnickým osobám,

.kteié
:,c|'lán}ll,i9
zasílána'standardní složenka'tyilu A, která podiéhá poštovnímu poplatku Podle,Platného cenÍku Ceské
tyzické.
ňŠiy.Ěýr;řym oiónam které r{iají zřizenu datovou sihránku fyzické osoby n9po datovou schránku
iišótív póoniliající, nejsói, prir,lasuhy k placení daně prostřednidtvím SlPO ani k zasíláníÚdajŮ Pro Placení
ááň8'":ráirém a nenýrá jirň výše oahc šoclena platebním výměrem, je nam.ísto složenky zasílána do datové
ŠÓňianrý tyiic*e osoóy ňeoo oo datové schránŘy fyzigkQ oŠobypodnikající lnformace "o daňové povinnosti.
piávňiÓŘy,ÍioJobám,'které mají zřízenu datovóu"schránku, á nebyla jim výše daně sdělena.platebním

výmerem, je namísto složenky róvněž zasílána do datové schránky lnformace o daňové povinnosti.
Daň z nemovitých věcí spravuje v českérepublice 14 finančníchúřadůse sídlem v jednotlivýc.| |rajských
městech a v hlavňím městě PraŽe, Finanční úi'ady vykonávají správu této daně na území příslušného.kraje
svých,úze.mních pracoviŠť,u nichŽ jsou
a hlavního města Prahy (dále jen ,,příslušný kraj") piostřednictvím
'nebo
jeho
části na finančníchúřadech a na
Úlozány daňové spisy pdplatnit<ů.'-umisteňi spiiL.r
"přísl_ušné
CrŘ-O-+t, {99!qnnÝ na tomto odkazu:
ÚiJmnÍcrr pracovistiérr'ťihánčníchúřadůupiavuje Poťyn
https://www.financnisprava.czlcs/dane/danový-procés/pokvnv-d/danovy-proces/2019.
Daň z nemovitých věcíse stanovuje za všechny nemovité věci poplatníka na územípříslušnéhokraje, Má-li

r.

poplatník daně více nemovitých věcí, které se nacházejí v obvodech místnípŮsobnosti.dvou nebo
vře}rnánenictr uraOů, tj. na"územívíce krajů nebo na'územíhl. města Prahy a jednoho nebo více krajŮ,
jsou do obálek vkládáný společně složenky za všechny lyto íinančníúřady.
pro platbu daně z nemovitých věcí u každéhoz dotčených finančníchýiaa9le_poplatníkovi daně zasílána

jedna dtoženka, pokud jeho'daň u tohoto finančnílroúiadu činínejyÝš_e 5 0_00'KČ,_nebo dvě sloŽ9|!.y,
'pokud je
tato dán vys* než 5 000 Kč a platí se tedy ve dvou splátkách. Daň vyššínež 5 000 KČ lze
všat< zaptatit i

najedndu jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně.

Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslemúčtumístně příslušnéhofinančníhoÚřadu

(tj

tohofinančního úřadu, v jehožóOvodu mistní působnostise nemovitá věc nachází), kterému je přísluŠná Platba
určena.
Na alonži složenky, tj. na její horní oddělitelné části, jsou uvedeny tyto dŮleŽité Údaje:
r celková výše daně z nemovitých věcína rok 2020

r výše a termíny splatnosti splátek,

daniz nemovit'ých věcÍ,
celková částka k úhradě po zohlednění případného přeptatku nebo nedoplatku je uvedena
v případech, kdy je celá daň splatná najednou v jednom termínu splatnosti,
o QR kód, ktený poplatník můžepoužítk úhradě daně prostřednictvím mobilní aplikace,
o spravujícíúzemní pracoviště finančníhoúřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani
z nemovitých věcí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančnímuřadem,
o stav daňového účtupoplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na

o

V zájmu zajištěnímožnosti plynulého placení daně v poktadnách finančníchúřadŮ jsou slo_ženky rozesílány
v pořadi nezáúislém na místní!ůsobnosti finančních úřadů,Proto je třeba počítats tím, že v jednotlivých

lokalitách neobdrží všichni poplátnici sioženky současně, ale budou postupně rozesílány tak, aby poslední
z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května2020.
Jestliže poplatník podá daňové přiznání po 31. lednu zdaňovacího období a v něm vypočtená daň se
lišíod částky daně uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtenév daňovém přiznání, případně ve
výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud
p-oplatník uhradil daň z nemovitých věcí na rok 2020 jrž před obdrženímsloženky, použije složenku pro
kontrolu 1iž uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu,
Ve specifických případech mohou být složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např, prostře9nlctyířl
obcí) jednotlivými fináneními úřady. TÚto možnóst mohou jednotlivé finanční úřady zvolit podle konkrétních
podmÍnek v dáných lokalitách v zájmu včasnéhoa efektivního doručenísloženekpoplatníkŮm.

místně

lán apod.

ušného nančníhoúřadu, uvedeného na složence

daň, je
vždy na

m
ušný finanční
resu územníhopracoviště

Upozorňujeme ppplatníky, že místp sIoženky jim může
Finančníspráva Geské republiky zaslat údaje po placení
daně z nemovitých věcí e-mailem
zasilání údajůpro placení daně z nemovitých věcí e_mailem
V souvislosti se zasíláním složenek na úhradu daně z nemovitých věcí (dále jen ,,daň") upozorňujeme,

že Finančníspráva Českérepubliky umožňuje v rámci klientskóho přístupu k poplatníkŮm daně

vYuŽÍt

služby spočívajícív zasílání údajůpro placení daně prostřednictvím e-mailu.

Jestliže se poplatník přihlásí k zasílání údajůpro placení daně e-mailem, namísto sloŽenky obdrŽÍ
každoročněpřěd'splatností první splátky daně e-mailovou zprávu na jím určelqu_e-mailovou adresu

a v příloze z§ráuy obdrZi kompletni informáci s údaji pro placení daně ve forrnátu PDF. Tato informace bude
obs'ahovat oUOoĎne údaje, jaké jsou nyní uvedenyna alonži složenky, tj. informace,_o_výši.stanovené daně

a případného nedoplatkŮ nóbo §řeptatku, a rovněž údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího
plátbu 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'nedoplatek na dani, obdržína jím určenou e-mailovou adresu vynozurnění o nedoplatku na dani.
Poplatník můžepožádat o zasíláníúdajůpro placení daně pouze na jednu e-mailovou adresu. Zasílání
těchto údajůna více e-mailových adres jednoho poplatníka není urnožněno,

zasíláníúdajůoro olacenídaně e.mailen:, nebude zaslána sloŽenkaSlužba zasílání údajůpro placení daně e-mailem je určena vý}rradně pro fyzické osoby, které n_emají
zřizenu službu placehí-Oaňě prostřednictvím SaPO, a pro pnávnické osoby, které nemajízřizenu
datovou schránku, 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
Poolatníkům.ořihlášeným

k

datovou schránku, nebot'ani v současné době se těmto poplatnikům složenka nezasí|á.
Přihlášení ke službě zasílání údajůpro placení daně e-mailem je možnépouze na tiskopisu Žádost ve věci
zasílání údajůpro placenidaně z nemovi\ich věcí e-mailem č. 25 5559 N/lFin 5559 - vzor č, 1, který lze ve tormátu
PDF stáhnout'z internetových stránek Fiňančnísprávy Českérepubliky http://www.financnisprava.czlemail, kde
lze najít i dalšíužitečnéinformace o této službě.
Poplatník, který požaduje zasílání údajůpro placení daně e-mailem, v žádosti jedt_loznačně určíjednu

e-mailovou adreŠu, na ktérou mu budou zasílány údaje pro placení daně, a tuto Zádost podá místně
příslušnémqfinančnímuúřadu. Pokud je poplatníkem daně u více finančníchúřadů,musi podat
vyplněnou Zádost na každý finančníúřad zvlášt'.
Na uvedeném tiskopisu lze také požádat o změnu e-mailové adresy pro doručováníúdajŮ, anebo
o ukončení této služby,

Pro zaslání údajůpro placení daně e-mailem na dané zdaňovací období nnusí být Žádost poplatníkem
podána správci daně nejpozději 15, března zdaňovacího obdgbí, Bude-li Zádost podána později, správce
pro podání
Qaně tuto službu poplatníkovi poskytne až od dalšíhozdaňovacího období. §hora uvedený te,rmín
žádosti se nevztahuje na vyrozumění o nedoplatku, které můžebýt zasláno v průběhu zdaňovacího
období.
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