


Informa ní leták pro poplatníky dan  z nemovitých v cí 

Informace 
ke zp ístupn ní hromadného p edpisného seznamu 

na da  z nemovitých v cí v roce 2021 

Da  z nemovitých v cí se stanovuje rozhodnutím, jímž je platební vým r, dodate ný platební vým r 

nebo hromadný p edpisný seznam. 

Poplatník m dan  z nemovitých v cí, u nichž na zda ovací období roku 2021 došlo ke zm n  výše 

dan  oproti p edchozímu roku, p ípadn  oproti ástce vypo tené v da ovém p iznání, sd luje místn  

p íslušný finan ní ú ad novou výši dan  nej ast ji hromadnými p edpisnými seznamy, které jsou zp ístupn ny 

k nahlédnutí na územních pracovištích p íslušného finan ního ú adu. 

Finan ní ú ad vydává hromadný p edpisný seznam na da  z nemovitých v cí za obvod své územní 

p sobnosti, tj. za p íslušný kraj nebo za hlavní m sto Prahu. Hromadné p edpisné seznamy zp ístupní 

p íslušné finan ní ú ady k nahlédnutí na svých územních pracovištích v pr b hu m síc  dubna a kv tna 

2021. Informace o dob , kdy lze do hromadných p edpisných seznam  nahlédnout, zve ejní jednotlivé 

finan ní ú ady ve ejnou vyhláškou, kterou vyv sí po dobu nejmén  30 dn  na své ú ední desce 

a zp sobem umož ujícím dálkový p ístup. S ohledem na epidemiologickou situaci a v zájmu omezení 

ší ení viru SARS CoV-2 v eské republice doporu ujeme ohledn  nahlédnutí do hromadného 

p edpisného seznamu nejprve kontaktovat správce dan  telefonicky. 

Vyhlášky finan ních ú ad  o zp ístupn ní hromadných p edpisných seznam  budou zve ejn ny také 

na ú edních deskách obcí v p íslušném kraji. P i nahlédnutí do hromadného p edpisného seznamu jsou 

da ovému subjektu zp ístupn ny pouze údaje týkající se jemu stanovené dan . 

Stanovení dan  hromadným p edpisným seznamem se neod vod uje. 

Za den doru ení hromadného p edpisného seznamu se považuje t icátý den po jeho zp ístupn ní. 

Proti stanovení dan  se mohou poplatníci uvedení v hromadném p edpisném seznamu odvolat ve lh t  

do 30 dn  ode dne jeho doru ení, a to i p ed jeho doru ením. Odvolání se podává u správce dan , jehož 

rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný ú inek. 

Poplatník m neuvedeným na hromadném p edpisném seznamu je da  z nemovitých v cí stanovena podle 

zákona o dani z nemovitých v cí ve výši poslední známé dan  nebo ve výši shodné s podaným da ovým 

p iznáním bez oznámení stanovené výše dan  platebním vým rem, anebo je oznámena platebním vým rem 

v p ípad , že se stanovená da  odchyluje od dan  poplatníkem p iznané. 

Splatnost dan  z nemovitých v cí 

Stanovená da  z nemovitých v cí je splatná: 

a) u poplatník  dan  provozujících zem d lskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to 

nejpozd ji do 31. srpna a do 30. listopadu zda ovacího období, 

b) u ostatních poplatník  dan  ve dvou stejných splátkách, a to nejpozd ji do 31. kv tna a do 30. listopadu 

zda ovacího období. 

Nep esáhne-li ro ní da  z nemovitých v cí ástku 5 000 K , je splatná najednou, a to nejpozd ji 

do 31. kv tna zda ovacího období. Ke stejnému datu lze da  z nemovitých v cí zaplatit najednou i p i 

vyšší ástce. 

Vzhledem k mimo ádné situaci upozor ujeme, že u dan  nebo splátky dan , která nep evýší 

ástku 5000 K , posta í bez sankce v podob  úroku z prodlení uhradit da  do 31. prosince 2021. 

Je-li da  stanovená správcem dan  vyšší než da  p iznaná da ovým subjektem, nebo je-li da  stanovená 

podle § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitých v cí vyšší než poslední známá da , a lh ta splatnosti dan  

podle hromadného p edpisného seznamu již uplynula, je rozdíl splatný v náhradní lh t  do 15 dn  ode dne 

právní moci hromadného p edpisného seznamu. Ve stejné náhradní lh t  je splatná i da  stanovená z moci 

ú ední. Stanovená náhradní lh ta splatnosti dan  nemá vliv na b h úroku z prodlení. 



Informa ní leták pro poplatníky dan  z nemovitých v cí 

Informace k zasílání složenek 
pro platby dan  z nemovitých v cí od roku 2021 

Složenky pro placení dan  z nemovitých v cí jsou ve v tšin  p ípad  centráln  zpracovávány a rozesílány 
poplatník m, kte í jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami, které nemají z ízenu datovou schránku. 
Fyzickým osobám, které nemají z ízenu datovou schránku fyzické osoby ani datovou schránku fyzické osoby 
podnikající, nejsou p ihlášeny k placení dan  prost ednictvím SIPO a nejsou p ihlášeny ke služb  zasílání údaj  pro 
placení dan  na e-mail, je zasílána da ová složenka, ozna ená jako Poštovní poukázka A - doklad V/DS, která 
nepodléhá poštovnímu poplatku. Právnickým osobám, které nemají z ízenu datovou schránku, je zasílána 
standardní složenka typu A, která podléhá poštovnímu poplatku podle platného ceníku eské pošty. 
Fyzickým osobám, které mají z ízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické osoby 
podnikající, nejsou p ihlášeny k placení dan  prost ednictvím SIPO ani k zasílání údaj  pro placení dan  
e-mailem a nebyla jim výše dan  sd lena platebním vým rem, je namísto složenky zasílána do datové schránky 
fyzické osoby nebo do datové schránky fyzické osoby podnikající Informace o da ové povinnosti. Právnickým 
osobám, které mají z ízenu datovou schránku, a nebyla jim výše dan  sd lena platebním vým rem, je 
namísto složenky rovn ž zasílána do datové schránky Informace o da ové povinnosti. 

Da  z nemovitých v cí spravuje v eské republice 14 finan ních ú ad  se sídlem v jednotlivých krajských 
m stech a v hlavním m st  Praze. Finan ní ú ady vykonávají správu této dan  na území p íslušného kraje 
a hlavního m sta Prahy (dále jen „p íslušný kraj“) prost ednictvím svých územních pracoviš , u nichž jsou 
uloženy da ové spisy poplatník . Umíst ní spisu nebo jeho p íslušné ásti na finan ních ú adech a na 
územních pracovištích finan ních ú ad  upravuje Pokyn . GF -D-41, dostupný na tomto odkazu: 
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danovy-proces/pokyny-d/danovy-proces/2019. 

Da  z nemovitých v cí se stanovuje za všechny nemovité v ci poplatníka na území p íslušného kraje. Má-
li poplatník dan  více nemovitých v cí, které se nacházejí v obvodech místní p sobnosti dvou nebo více 
finan ních ú ad , tj. na území více kraj  nebo na území hl. m sta Prahy a jednoho nebo více kraj , jsou  
do obálek vkládány spole n  složenky za všechny tyto finan ní ú ady.

Pro platbu dan  z nemovitých v cí u každého z dot ených finan ních ú ad  je poplatníkovi dan  zasílána 
jedna složenka, pokud jeho da  u tohoto finan ního ú adu iní nejvýše 5 000 K , nebo dv  složenky, 
pokud je tato da  vyšší než 5 000 K  a platí se tedy ve dvou splátkách. Da  vyšší než 5 000 K  lze však 
zaplatit i najednou jednou složenkou, a to v termínu první splátky dan . Vzhledem k mimo ádné situaci 
upozor ujeme, že u dan  nebo splátky dan , která nep evýší ástku 5 000 K , posta í bez sankce 
v podob  úroku z prodlení uhradit da  do 31. prosince 2021. 

Jednotlivé složenky jsou opat eny názvem a íslem ú tu místn  p íslušného finan ního ú adu 
(tj. toho finan ního ú adu, v jehož obvodu místní p sobnosti se nemovitá v c nachází), kterému je p íslušná 
platba ur ena. Složenky jsou rozesílány postupn  tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozd ji do  
25. kv tna 2021. 
Na alonži složenky, tj. na její horní odd litelné ásti, jsou uvedeny tyto d ležité údaje: 

 celková výše dan  z nemovitých v cí na rok 2021 
 výše a termíny splatnosti splátek, 
 stav da ového ú tu poplatníka, tj. p ípadný p eplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých v cí, 
 celková ástka k úhrad  po zohledn ní p ípadného p eplatku nebo nedoplatku je uvedena 
v p ípadech, kdy je celá da  splatná najednou v jednom termínu splatnosti, 

 QR kód, který poplatník m že použít k úhrad  dan  prost ednictvím mobilní aplikace, 
 Spravující územní pracovišt  finan ního ú adu, kde má poplatník uložen da ový spis k dani 
z nemovitých v cí, a jehož prost ednictvím komunikuje s finan ním ú adem. 

NA SLOŽENKU POPLATNÍK DOPLNÍ ÁSTKU SPLATNÉ DAN  V K  ZVÝŠENOU O NEDOPLATEK 
NEBO SNÍŽENOU O P EPLATEK. V p ípad , že je celá da  splatná najednou v jednom termínu splatnosti, 
vyplní zde poplatník ástku z položky CELKEM K ÚHRAD , uvedené na alonži složenky.  

V zájmu zajišt ní možnosti plynulého placení dan  v pokladnách finan ních ú ad  jsou složenky rozesílány 
v po adí nezávislém na místní p sobnosti finan ních ú ad . Proto je t eba po ítat s tím, že v jednotlivých 
lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky sou asn , ale budou postupn  rozesílány tak, aby poslední 
z nich poplatníci obdrželi nejpozd ji do 25. kv tna 2021. Pokud z d vodu dopad  pandemie viru SARS-CoV-
2 nebylo možné podat da ové p iznání k dani z nemovitých v cí do 1. února, bylo možno tak v letošním roce 
u init nejpozd ji do 1. dubna, aniž by poplatník m vznikla pokuta za opožd né podání da ového tvrzení. 
Fakticky se tak termín podání n kterých da ových p iznání k dani z nemovitých v cí odsunul pro všechny 
da ové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení. Jestliže ale poplatník podá 
da ové p iznání po 1. únoru zda ovacího období a v n m vypo tená da  se liší od ástky dan  uvedené na 
složence, uhradí da  ve výši vypo tené v da ovém p iznání, p ípadn  ve výši, kterou mu správce dan  sd lí 
platebním vým rem nebo hromadným p edpisným seznamem. Pokud poplatník uhradil da  z nemovitých 
v cí na rok 2021 již p ed obdržením složenky, použije složenku pro kontrolu již uhrazené ástky dan  
a k doplacení p ípadného rozdílu. 

Ve specifických p ípadech mohou být složenky i nadále zasílány i jinak distribuovány (nap . prost ednictvím 
obcí) jednotlivými finan ními ú ady. Tuto možnost mohou jednotlivé finan ní ú ady zvolit podle konkrétních 
podmínek v daných lokalitách v zájmu v asného a efektivního doru ení složenek poplatník m. 

D ležité upozorn ní: Adresa P. O. BOXu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, je 
ur ena pouze pro vracení nedoru itelných složenek eskou poštou, nikoli pro zasílání jiné 
korespondence finan ním orgán m. Orgánem, který vym uje da , je vždy místn  p íslušný finan ní 
ú ad. Veškeré dotazy, podn ty, odvolání apod. proto zasílejte vždy na adresu územního pracovišt  
místn  p íslušného finan ního ú adu, uvedeného na složence. 



Upozor ujeme poplatníky, že místo složenky jim m že 
Finan ní správa eské republiky zaslat údaje po placení 

dan  z nemovitých v cí e-mailem 

Zasílání údaj  pro placení dan  z nemovitých v cí e-mailem 
V souvislosti se zasíláním složenek na úhradu dan  z nemovitých v cí (dále jen „da “) upozor ujeme, 

že Finan ní správa eské republiky umož uje v rámci klientského p ístupu k poplatník m dan  využít služby 
spo ívající v zasílání údaj  pro placení dan  prost ednictvím e-mailu. 

Jestliže se poplatník p ihlásí k zasílání údaj  pro placení dan  e-mailem, namísto složenky obdrží 
každoro n  p ed splatností první splátky dan  e-mailovou zprávu na jím ur enou e-mailovou adresu 
a v p íloze zprávy obdrží kompletní informaci s údaji pro placení dan  ve formátu PDF. Tato informace bude 
obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na alonži složenky, tj. informace o výši stanovené dan  
a p ípadného nedoplatku nebo p eplatku, a rovn ž údaje pro placení dan  v etn  QR kódu, umož ujícího 
platbu dan  prost ednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. 

Jestliže poplatník, p ihlášený k této služb , neuhradí da  v zákonem stanoveném termínu, a z toho d vodu 
mu vznikne nedoplatek na dani, obdrží na jím ur enou e-mailovou adresu vyrozum ní o nedoplatku na dani. 

Poplatník m že požádat o zasílání údaj  pro placení dan  pouze na jednu e-mailovou adresu. Zasílání 
t chto údaj  na více e-mailových adres jednoho poplatníka není umožn no. 

Poplatník m, p ihlášeným k zasílání údaj  pro placení dan  e-mailem, nebude zaslána složenka. 

Služba zasílání údaj  pro placení dan  e-mailem je ur ena výhradn  pro fyzické osoby, které nemají 
z ízenu službu placení dan  prost ednictvím SIPO, a pro právnické osoby, které nemají z ízenu 
datovou schránku. Protože tato služba nahrazuje složenku pro placení dan , není ur ena pro fyzické osoby, 
které mají z ízenu službu placení dan  prost ednictvím SIPO, a pro právnické osoby, které mají z ízenu 
datovou schránku, nebo  ani v sou asné dob  se t mto poplatník m složenka nezasílá. 

P ihlášení ke služb  zasílání údaj  pro placení dan  e-mailem je možné pouze na tiskopisu Žádost ve v ci 
zasílání údaj  pro placení dan  z nemovitých v cí e-mailem . 25 5559 MFin 5559 - vzor . 1, který lze ve formátu 
PDF stáhnout z internetových stránek Finan ní správy eské republiky http://www.financnisprava.cz/email, kde 
lze najít i další užite né informace o této služb . 

Poplatník, který požaduje zasílání údaj  pro placení dan  e-mailem, v žádosti jednozna n  ur í jednu 
e-mailovou adresu, na kterou mu budou zasílány údaje pro placení dan , a tuto Žádost podá místn  
p íslušnému finan nímu ú adu. Pokud je poplatníkem dan  u více finan ních ú ad , musí podat 
vypln nou Žádost na každý finan ní ú ad zvláš . 

Na uvedeném tiskopisu lze také požádat o zm nu e-mailové adresy pro doru ování údaj , anebo 
o ukon ení této služby. 

Pro zaslání údaj  pro placení dan  e-mailem na dané zda ovací období musí být Žádost poplatníkem 
podána správci dan  nejpozd ji 15. b ezna zda ovacího období. Bude-li Žádost podána pozd ji, správce 
dan  tuto službu poplatníkovi poskytne až od dalšího zda ovacího období. Shora uvedený termín pro podání 
Žádosti se nevztahuje na vyrozum ní o nedoplatku, které m že být zasláno v pr b hu zda ovacího 
období.
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