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Finanční úřad pro Ústecký kraj
Velká hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem

,QJ-LWND6N¿YRY£
RGERUQ¿UDGD
 Y]DVWRXSHQ¯

Odbor metodiky a výkonu daní
Oddělení majetkových daní

Č. j.: 1221603/17/2500-11460-505156
Vyřizuje: Ing. Jitka Skývová, Oddělení majetkových daní
Tel.:
(+ 420) 475 252 252
E-mail: Jitka.Skyvova@fs.mfcr.cz
Určeno:
Obce v územní působnosti Finančního úřadu pro Ústecký kraj
Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky podle § 49 odst. 5 a odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Dle § 49 odst. 5 v návaznosti na § 50 zákona č. 208/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) , Vás žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky
č. j.: 1221025/17/2500-11460-505479 o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu,
kterým se, v něm uvedeným daňovým subjektům – fyzickým osobám, stanovuje daň
z nemovitých věcí na rok 2017 za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti
Finančního úřadu pro Ústecký kraj.
Veřejnou vyhlášku vyvěste dle ustanovení § 49 odst. 5 daňového řádu na Vaší úřední desce
po dobu nejméně 30 dnů, tj. dle veřejné vyhlášky v termínu
od 28.04.2017 – do 29.05.2017.
Po uplynutí lhůty vyvěšení veřejné vyhlášky nám informaci o době vyvěšení nezasílejte na
vědomí, založte pro svou potřebu k případné kontrole doby vyvěšení.
Dále Vám zasíláme, jako přílohu informační letáky ke zpřístupnění hromadného předpisného
seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2017 a splatnost daně z nemovitých věcí (vzor 25
MF-Inf 15 – vzor č. 8) a k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2017
(vzor 25 MF-Inf 10 – vzor č. 10).
Letáky jsou vyvěšeny na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Ústecký kraj,
dovolujeme si Vás však požádat, kvůli lepší informovanosti daňových subjektů, o jejich
zveřejnění i na obecních úřadech.
Děkujeme za spolupráci.

Ing. Miroslava Dvořáková
vedoucí oddělení
Přílohy:
Dle textu
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8SR]RUQČQtQDQRYRXVOXåEX)LQDQþQtVSUiY\ýHVNpUHSXEOLN\
=DVtOiQt~GDMĤSURSODFHQtGDQČHPDLOHP
9VRXYLVORVWLVH]DVtOiQtPVORåHQHNQD~KUDGXGDQČ]QHPRYLWêFKYČFt GiOHMHQÄGDĖ³ XSR]RUĖXMHPH
åHRG]GDĖRYDFtKRREGREtURNX)LQDQþQtVSUiYDýHVNpUHSXEOLN\XPRåĖXMHYUiPFLNOLHQWVNpKRSĜtVWXSX
NSRSODWQtNĤPGDQČY\XåtWQRYpVOXåE\VSRþtYDMtFtY]DVtOiQt~GDMĤSURSODFHQtGDQČSURVWĜHGQLFWYtPHPDLOX
-HVWOLåH VH SRSODWQtN SĜLKOiVt N ]DVtOiQt ~GDMĤ SUR SODFHQt GDQČ HPDLOHP QDPtVWR VORåHQN\ REGUåt
NDåGRURþQČSĜHGVSODWQRVWtSUYQtVSOiWN\GDQČMHGQXHPDLORYRX]SUiYXQDMtPXUþHQRXHPDLORYRXDGUHVX
DYSĜtOR]H]SUiY\REGUåtNRPSOHWQtLQIRUPDFLV~GDMLSURSODFHQtGDQČYHIRUPiWX3')7DWRLQIRUPDFHEXGH
REVDKRYDWREGREQp~GDMHMDNpMVRXQ\QtXYHGHQ\QDDORQåLVORåHQN\WMLQIRUPDFHRYêãLVWDQRYHQpGDQČ
DSĜtSDGQpKRQHGRSODWNXQHERSĜHSODWNXDURYQČå~GDMHSURSODFHQtGDQČYþHWQČ45NyGXXPRåĖXMtFtKR
SODWEXGDQČSURVWĜHGQLFWYtPLQWHUQHWRYpKREDQNRYQLFWYtQHERPRELOQtFKSODWHEQtFKDSOLNDFt
-HVWOLåHSRSODWQtNSĜLKOiãHQêNWpWRVOXåEČQHXKUDGtGDĖY]iNRQHPVWDQRYHQpPWHUPtQXD]WRKRGĤYRGX
PXY]QLNQHQHGRSODWHNQDGDQLREGUåtQDMtPXUþHQRXHPDLORYRXDGUHVXY\UR]XPČQtRQHGRSODWNXQDGDQL
3RSODWQtNPĤåHSRåiGDWR]DVtOiQt~GDMĤSURSODFHQtGDQČSRX]HQDMHGQXHPDLORYRXDGUHVX=DVtOiQt
WČFKWR~GDMĤQDYtFHHPDLORYêFKDGUHVMHGQRKRSRSODWQtNDQHQtXPRåQČQR
3RSODWQtNĤPSĜLKOiãHQêPN]DVtOiQt~GDMĤSURSODFHQtGDQČHPDLOHPQHEXGH]DVOiQDVORåHQND
6OXåED]DVtOiQt~GDMĤSURSODFHQtGDQČHPDLOHPMHXUþHQDYêKUDGQČSURSRSODWQtN\GDQČNWHĜtQHPDMt
]Ĝt]HQXVOXåEXSODFHQtGDQČSURVWĜHGQLFWYtP6,32DSUiYQLFNpRVRE\NWHUpQHPDMt]Ĝt]HQXGDWRYRX
VFKUiQNX3URWRåHWDWRVOXåEDQDKUD]XMHVORåHQNXSURSODFHQtGDQČQHQtXUþHQDSURSRSODWQtN\NWHĜtPDMt
]Ĝt]HQXVOXåEXSODFHQtGDQČSURVWĜHGQLFWYtP6,32DSUiYQLFNpRVRE\NWHUpPDMt]Ĝt]HQXGDWRYRXVFKUiQNX
QHERĢDQLYVRXþDVQpGREČVHWČPWRSRSODWQtNĤPVORåHQNDQH]DVtOi
3ĜLKOiãHQtNHVOXåEČ]DVtOiQt~GDMĤSURSODFHQtGDQČHPDLOHPMHPRåQpSRX]HQDWLVNRSLVXäiGRVWYHYČFL
]DVtOiQt~GDMĤSURSODFHQtGDQČ]QHPRYLWêFKYČFtHPDLOHPþ0)LQY]RUþNWHUêO]HYHIRUPiWX
3')VWiKQRXW]LQWHUQHWRYêFKVWUiQHN)LQDQþQtVSUiY\ýHVNpUHSXEOLN\KWWSZZZ¿QDQFQLVSUDYDF]HPDLONGH
O]HQDMtWLGDOãtXåLWHþQpLQIRUPDFHRWpWRVOXåEČ
3RSODWQtNNWHUêSRåDGXMH]DVtOiQt~GDMĤSURSODFHQtGDQČHPDLOHPYåiGRVWLMHGQR]QDþQČXUþtMHGQX
HPDLORYRX DGUHVX QD NWHURX PX EXGRX ]DVtOiQ\ ~GDMH SUR SODFHQt GDQČ D WXWR äiGRVW SRGi PtVWQČ
SĜtVOXãQpPX ¿QDQþQtPX ~ĜDGX 3RNXG MH SRSODWQtNHP GDQČ X YtFH ¿QDQþQtFK ~ĜDGĤ PXVt SRGDW
Y\SOQČQRXäiGRVWQDNDåGê¿QDQþQt~ĜDG]YOiãĢ
1D XYHGHQpP WLVNRSLVX O]H WDNp SRåiGDW R ]PČQX HPDLORYp DGUHV\ SUR GRUXþRYiQt ~GDMĤ DQHER
RXNRQþHQtWpWRVOXåE\
3UR]DVOiQt~GDMĤSURSODFHQtGDQČHPDLOHPQDGDQp]GDĖRYDFtREGREtPXVtEêWäiGRVWSRSODWQtNHP
SRGiQDVSUiYFLGDQČQHMSR]GČMLEĜH]QD]GDĖRYDFtKRREGREt%XGHOLäiGRVWSRGiQDSR]GČMLVSUiYFH
GDQČWXWRVOXåEXSRSODWQtNRYLSRVN\WQHDåRGGDOãtKR]GDĖRYDFtKRREGREt6KRUDXYHGHQêWHUPtQSURSRGiQt
äiGRVWLVHQHY]WDKXMHQDY\UR]XPČQtRQHGRSODWNXNWHUpPĤåHEêW]DVOiQRYSUĤEČKX]GDĖRYDFtKR
REGREt
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Informaþní leták pro poplatníky danČ z nemovitých vČcí

Informace
ke zpĜístupnČní hromadného pĜedpisného seznamu
na daĖ z nemovitých vČcí v roce 2017
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 2017 došlo ke zmČnČ výše
danČ oproti pĜedchozímu roku, pĜípadnČ oproti þástce vypoþtené v daĖovém pĜiznání, sdČluje místnČ
pĜíslušný Þnanþní úĜad novou výši danČ nejþastČji hromadnými pĜedpisnými seznamy, které jsou zpĜístupnČny
k nahlédnutí na územních pracovištích pĜíslušného Þnanþního 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 Þnanþní úĜady k nahlédnutí na svých územních pracovištích v prĤbČhu mČsíce kvČtna 2017.
Informace o dobČ, kdy lze do hromadných pĜedpisných seznamĤ nahlédnout, zveĜejní jednotlivé Þnanþní
úĜady veĜejnou vyhláškou, kterou vyvČsí po dobu nejménČ 30 dnĤ na své úĜední desce a zpĤsobem
umožĖujícím dálkový pĜístup.
Vyhlášky Þnanþních 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.
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.
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