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Informace k zasílání složenek
pro platby danČ z nemovitých vČcí od roku 2021
Složenky pro placení danČ z nemovitých vČcí jsou ve vČtšinČ pĜípadĤ centrálnČ zpracovávány a rozesílány
poplatníkĤm, kteĜí jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami, které nemají zĜízenu datovou schránku.
Fyzickým osobám, které nemají zĜízenu datovou schránku fyzické osoby ani datovou schránku fyzické osoby
podnikající, nejsou pĜihlášeny k placení danČ prostĜednictvím SIPO a nejsou pĜihlášeny ke službČ zasílání údajĤ pro
placení danČ na e-mail, je zasílána daĖová složenka, oznaþená jako Poštovní poukázka A - doklad V/DS, která
nepodléhá poštovnímu poplatku. Právnickým osobám, které nemají zĜízenu datovou schránku, je zasílána
standardní složenka typu A, která podléhá poštovnímu poplatku podle platného ceníku ýeské pošty.
Fyzickým osobám, které mají zĜízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické osoby
podnikající, nejsou pĜihlášeny k placení danČ prostĜednictvím SIPO ani k zasílání údajĤ pro placení danČ
e-mailem a nebyla jim výše danČ sdČlena platebním výmČrem, je namísto složenky zasílána do datové schránky
fyzické osoby nebo do datové schránky fyzické osoby podnikající Informace o daĖové povinnosti. Právnickým
osobám, které mají zĜízenu datovou schránku, a nebyla jim výše danČ sdČlena platebním výmČrem, je
namísto složenky rovnČž zasílána do datové schránky Informace o daĖové povinnosti.


DaĖ z nemovitých vČcí spravuje v ýeské republice 14 finanþních úĜadĤ se sídlem v jednotlivých krajských
mČstech a v hlavním mČstČ Praze. Finanþní úĜady vykonávají správu této danČ na území pĜíslušného kraje
a hlavního mČsta Prahy (dále jen „pĜíslušný kraj“) prostĜednictvím svých územních pracovišĢ, u nichž jsou
uloženy daĖové spisy poplatníkĤ. UmístČní spisu nebo jeho pĜíslušné þásti na finanþních úĜadech a na
územních pracovištích finanþních úĜadĤ upravuje Pokyn þ. GFě-D-41, dostupný na tomto odkazu:
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danovy-proces/pokyny-d/danovy-proces/2019.
DaĖ z nemovitých vČcí se stanovuje za všechny nemovité vČci poplatníka na území pĜíslušného kraje. Máli poplatník danČ více nemovitých vČcí, které se nacházejí v obvodech místní pĤsobnosti dvou nebo více
finanþních úĜadĤ, tj. na území více krajĤ nebo na území hl. mČsta Prahy a jednoho nebo více krajĤ, jsou
do obálek vkládány spoleþnČ složenky za všechny tyto finanþní úĜady.






Pro platbu danČ z nemovitých vČcí u každého z dotþených finanþních úĜadĤ je poplatníkovi danČ zasílána
jedna složenka, pokud jeho daĖ u tohoto finanþního úĜadu þiní nejvýše 5 000 Kþ, nebo dvČ složenky,
pokud je tato daĖ vyšší než 5 000 Kþ a platí se tedy ve dvou splátkách. DaĖ vyšší než 5 000 Kþ lze však
zaplatit i najednou jednou složenkou, a to v termínu první splátky danČ. Vzhledem k mimoĜádné situaci
upozorĖujeme, že u danČ nebo splátky danČ, která nepĜevýší þástku 5 000 Kþ, postaþí bez sankce
v podobČ úroku z prodlení uhradit daĖ do 31. prosince 2021.
Jednotlivé složenky jsou opatĜeny názvem a þíslem úþtu místnČ pĜíslušného finanþního úĜadu
(tj. toho finanþního úĜadu, v jehož obvodu místní pĤsobnosti se nemovitá vČc nachází), kterému je pĜíslušná
platba urþena.Složenky jsou rozesílány postupnČ tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozdČji do
25. kvČtna 2021.
Na alonži složenky, tj. na její horní oddČlitelné þásti, jsou uvedeny tyto dĤležité údaje:
Ɣ celková výše danČ z nemovitých vČcí na rok 2021
Ɣ výše a termíny splatnosti splátek,
Ɣ stav daĖového úþtu poplatníka, tj. pĜípadný pĜeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých vČcí,
Ɣ celková þástka k úhradČ po zohlednČní pĜípadného pĜeplatku nebo nedoplatku je uvedena
v pĜípadech, kdy je celá daĖ splatná najednou v jednom termínu splatnosti,
Ɣ QR kód, který poplatník mĤže použít k úhradČ danČ prostĜednictvím mobilní aplikace,
Ɣ Spravující územní pracovištČ finanþního úĜadu, kde má poplatník uložen daĖový spis k dani
z nemovitých vČcí, a jehož prostĜednictvím komunikuje s finanþním úĜadem.
NA SLOŽENKU POPLATNÍK DOPLNÍ ýÁSTKU SPLATNÉ DANċ V Ký ZVÝŠENOU O NEDOPLATEK
NEBO SNÍŽENOU O PěEPLATEK. V pĜípadČ, že je celá daĖ splatná najednou v jednom termínu splatnosti,
vyplní zde poplatník þástku z položky CELKEM K ÚHRADċ, uvedené na alonži složenky.
V zájmu zajištČní možnosti plynulého placení danČ v pokladnách finanþních úĜadĤ jsou složenky rozesílány
v poĜadí nezávislém na místní pĤsobnosti finanþních úĜadĤ. Proto je tĜeba poþítat s tím, že v jednotlivých
lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky souþasnČ, ale budou postupnČ rozesílány tak, aby poslední
z nich poplatníci obdrželi nejpozdČji do 25. kvČtna 2021. Pokud z dĤvodu dopadĤ pandemie viru SARS-CoV2 nebylo možné podat daĖové pĜiznání k dani z nemovitých vČcí do 1. února, bylo možno tak v letošním roce
uþinit nejpozdČji do 1. dubna, aniž by poplatníkĤm vznikla pokuta za opoždČné podání daĖového tvrzení.
Fakticky se tak termín podání nČkterých daĖových pĜiznání k dani z nemovitých vČcí odsunul pro všechny
daĖové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení. Jestliže ale poplatník podá
daĖové pĜiznání po 1. únoru zdaĖovacího období a v nČm vypoþtená daĖ se liší od þástky danČ uvedené na
složence, uhradí daĖ ve výši vypoþtené v daĖovém pĜiznání, pĜípadnČ ve výši, kterou mu správce danČ sdČlí
platebním výmČrem nebo hromadným pĜedpisným seznamem. Pokud poplatník uhradil daĖ z nemovitých
vČcí na rok 2021 již pĜed obdržením složenky, použije složenku pro kontrolu již uhrazené þástky danČ
a k doplacení pĜípadného rozdílu.


Ve specifických pĜípadech mohou být složenky i nadále zasílány þi jinak distribuovány (napĜ. prostĜednictvím
obcí) jednotlivými finanþními úĜady. Tuto možnost mohou jednotlivé finanþní úĜady zvolit podle konkrétních
podmínek v daných lokalitách v zájmu vþasného a efektivního doruþení složenek poplatníkĤm.



DĤležité upozornČní: Adresa P. O. BOXu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, je
urþena pouze pro vracení nedoruþitelných složenek ýeskou poštou, nikoli pro zasílání jiné
korespondence finanþním orgánĤm. Orgánem, který vymČĜuje daĖ, je vždy místnČ pĜíslušný finanþní
úĜad. Veškeré dotazy, podnČty, odvolání apod. proto zasílejte vždy na adresu územního pracovištČ
místnČ pĜíslušného finanþního úĜadu, uvedeného na složence.














































UpozorĖujeme poplatníky, že místo složenky jim mĤže
Finanþní správa ýeské republiky zaslat údaje po placení
danČ z nemovitých vČcí e-mailem
Zasílání údajĤ pro placení danČ z nemovitých vČcí e-mailem

V souvislosti se zasíláním složenek na úhradu danČ z nemovitých vČcí (dále jen „daĖ“) upozorĖujeme,
že Finanþní správa ýeské republiky umožĖuje v rámci klientského pĜístupu k poplatníkĤm danČ využít služby
spoþívající v zasílání údajĤ pro placení danČ prostĜednictvím e-mailu.
Jestliže se poplatník pĜihlásí k zasílání údajĤ pro placení danČ e-mailem, namísto složenky obdrží
každoroþnČ pĜed splatností první splátky danČ e-mailovou zprávu na jím urþenou e-mailovou adresu
a v pĜíloze zprávy obdrží kompletní informaci s údaji pro placení danČ ve formátu PDF. Tato informace bude
obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na alonži složenky, tj. informace o výši stanovené danČ
a pĜípadného nedoplatku nebo pĜeplatku, a rovnČž údaje pro placení danČ vþetnČ QR kódu, umožĖujícího
platbu danČ prostĜednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.
Jestliže poplatník, pĜihlášený k této službČ, neuhradí daĖ v zákonem stanoveném termínu, a z toho dĤvodu
mu vznikne nedoplatek na dani, obdrží na jím urþenou e-mailovou adresu vyrozumČní o nedoplatku na dani.
Poplatník mĤže požádat o zasílání údajĤ pro placení danČ pouze na jednu e-mailovou adresu. Zasílání
tČchto údajĤ na více e-mailových adres jednoho poplatníka není umožnČno.
PoplatníkĤm, pĜihlášeným k zasílání údajĤ pro placení danČ e-mailem, nebude zaslána složenka.
Služba zasílání údajĤ pro placení danČ e-mailem je urþena výhradnČ pro fyzické osoby, které nemají
zĜízenu službu placení danČ prostĜednictvím SIPO, a pro právnické osoby, které nemají zĜízenu
datovou schránku. Protože tato služba nahrazuje složenku pro placení danČ, není urþena pro fyzické osoby,
které mají zĜízenu službu placení danČ prostĜednictvím SIPO, a pro právnické osoby, které mají zĜízenu
datovou schránku, neboĢ ani v souþasné dobČ se tČmto poplatníkĤm složenka nezasílá.
PĜihlášení ke službČ zasílání údajĤ pro placení danČ e-mailem je možné pouze na tiskopisu Žádost ve vČci
zasílání údajĤ pro placení danČ z nemovitých vČcí e-mailem þ. 25 5559 MFin 5559 - vzor þ. 1, který lze ve formátu
PDF stáhnout z internetových stránek Finanþní správy ýeské republiky http://www.financnisprava.cz/email, kde
lze najít i další užiteþné informace o této službČ.
Poplatník, který požaduje zasílání údajĤ pro placení danČ e-mailem, v žádosti jednoznaþnČ urþí jednu
e-mailovou adresu, na kterou mu budou zasílány údaje pro placení danČ, a tuto Žádost podá místnČ
pĜíslušnému finanþnímu úĜadu. Pokud je poplatníkem danČ u více finanþních úĜadĤ, musí podat
vyplnČnou Žádost na každý finanþní úĜad zvlášĢ.
Na uvedeném tiskopisu lze také požádat o zmČnu e-mailové adresy pro doruþování údajĤ, anebo
o ukonþení této služby.
Pro zaslání údajĤ pro placení danČ e-mailem na dané zdaĖovací období musí být Žádost poplatníkem
podána správci danČ nejpozdČji 15. bĜezna zdaĖovacího období. Bude-li Žádost podána pozdČji, správce
danČ tuto službu poplatníkovi poskytne až od dalšího zdaĖovacího období. Shora uvedený termín pro podání
Žádosti se nevztahuje na vyrozumČní o nedoplatku, které mĤže být zasláno v prĤbČhu zdaĖovacího
období.
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Informace
ke zpĜístupnČní hromadného pĜedpisného seznamu
na daĖ z nemovitých vČcí v roce 2021


DaĖ z nemovitých vČcí se stanovuje rozhodnutím, jímž je platební výmČr, dodateþný platební výmČr
nebo hromadný pĜedpisný seznam.
PoplatníkĤm danČ z nemovitých vČcí, u nichž na zdaĖovací období roku 2021 došlo ke zmČnČ výše
danČ oproti pĜedchozímu roku, pĜípadnČ oproti þástce vypoþtené v daĖovém pĜiznání, sdČluje místnČ
pĜíslušný finanþní úĜad novou výši danČ nejþastČji hromadnými pĜedpisnými seznamy, které jsou zpĜístupnČny
k nahlédnutí na územních pracovištích pĜíslušného finanþního úĜadu.
Finanþní úĜad vydává hromadný pĜedpisný seznam na daĖ z nemovitých vČcí za obvod své územní
pĤsobnosti, tj. za pĜíslušný kraj nebo za hlavní mČsto Prahu. Hromadné pĜedpisné seznamy zpĜístupní
pĜíslušné finanþní úĜady k nahlédnutí na svých územních pracovištích v prĤbČhu mČsícĤ dubna a kvČtna
2021. Informace o dobČ, kdy lze do hromadných pĜedpisných seznamĤ nahlédnout, zveĜejní jednotlivé
finanþní úĜady veĜejnou vyhláškou, kterou vyvČsí po dobu nejménČ 30 dnĤ na své úĜední desce
a zpĤsobem umožĖujícím dálkový pĜístup. S ohledem na epidemiologickou situaci a v zájmu omezení
šíĜení viru SARS CoV-2 v ýeské republice doporuþujeme ohlednČ nahlédnutí do hromadného
pĜedpisného seznamu nejprve kontaktovat správce danČ telefonicky.
Vyhlášky finanþních úĜadĤ o zpĜístupnČní hromadných pĜedpisných seznamĤ budou zveĜejnČny také
na úĜedních deskách obcí v pĜíslušném kraji. PĜi nahlédnutí do hromadného pĜedpisného seznamu jsou
daĖovému subjektu zpĜístupnČny pouze údaje týkající se jemu stanovené danČ.
Stanovení danČ hromadným pĜedpisným seznamem se neodĤvodĖuje.
Za den doruþení hromadného pĜedpisného seznamu se považuje tĜicátý den po jeho zpĜístupnČní.
Proti stanovení danČ se mohou poplatníci uvedení v hromadném pĜedpisném seznamu odvolat ve lhĤtČ
do 30 dnĤ ode dne jeho doruþení, a to i pĜed jeho doruþením. Odvolání se podává u správce danČ, jehož
rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný úþinek.






PoplatníkĤm neuvedeným na hromadném pĜedpisném seznamu je daĖ z nemovitých vČcí stanovena podle
zákona o dani z nemovitých vČcí ve výši poslední známé danČ nebo ve výši shodné s podaným daĖovým
pĜiznáním bez oznámení stanovené výše danČ platebním výmČrem, anebo je oznámena platebním výmČrem
v pĜípadČ, že se stanovená daĖ odchyluje od danČ poplatníkem pĜiznané.

Splatnost danČ z nemovitých vČcí
Stanovená daĖ z nemovitých vČcí je splatná:
a) u poplatníkĤ danČ provozujících zemČdČlskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to
nejpozdČji do 31. srpna a do 30. listopadu zdaĖovacího období,
b) u ostatních poplatníkĤ danČ ve dvou stejných splátkách, a to nejpozdČji do 31. kvČtna a do 30. listopadu
zdaĖovacího období.
NepĜesáhne-li roþní daĖ z nemovitých vČcí þástku 5 000 Kþ, je splatná najednou, a to nejpozdČji
do 31. kvČtna zdaĖovacího období. Ke stejnému datu lze daĖ z nemovitých vČcí zaplatit najednou i pĜi
vyšší þástce.
Vzhledem k mimoĜádné situaci upozorĖujeme, že u danČ nebo splátky danČ, která nepĜevýší
þástku 5000 Kþ, postaþí bez sankce v podobČ úroku z prodlení uhradit daĖ do 31. prosince 2021.
Je-li daĖ stanovená správcem danČ vyšší než daĖ pĜiznaná daĖovým subjektem, nebo je-li daĖ stanovená
podle § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitých vČcí vyšší než poslední známá daĖ, a lhĤta splatnosti danČ
podle hromadného pĜedpisného seznamu již uplynula, je rozdíl splatný v náhradní lhĤtČ do 15 dnĤ ode dne
právní moci hromadného pĜedpisného seznamu. Ve stejné náhradní lhĤtČ je splatná i daĖ stanovená z moci
úĜední. Stanovená náhradní lhĤta splatnosti danČ nemá vliv na bČh úroku z prodlení.

