
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Horova 17
5oo 02 HMDEC KRÁLoVÉ
Čj., 768663/ 74/2700 -74400 - 605566

H.adec Krá1oVé
dne

VEREJNA VYHLASK

ELektronicky podepsáno
22. 04. 201.4

Mg r' I1oía lv]esárošoVá
Vedoucí oddě1ení

A

s 50 odst. 1 zákona
předpisů, oznamuj e, že

shora uvedený spráVce daně pod1e u5tanovení
č. 280/2009 sb', daňový řád Ve znění pozdějších

ode dne 30.04.2014 do dne 02.06.2014

je na Všech Územních pracovištích Finančního úřadu pro Krá1ovéhradecký kraj

Ve dnech pondě1í od 8.00 do 17.00 hodin
úterý od 8.00 do t5'00 hodin
středa od 8.00 do 17.00 hodin
čtvrtek od B.00 do 15.00 hodin
pátek od 8.00 do 14.00 hodin

zp řístupněn k nah1édnutí

hromadný předpisný seznam čj' 768667 / 74 / 2700 -1'4400 - 605566,
hromadný předpisný seznam č'. 768662/14/2700-14400-605566'

jínž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovlté věci
nacházející se V obvodu územní působnosti shora uvedeného spráVce daně

DAŇ z NEl4oVITÝcH VĚcÍ NA RoK 2ot4.

seznam všech úŽemních pracovišt finančních úřadů je uveden V pří1oze
č' 1 pokynu Generálního finančního ředitelstVí č. GFŘ-D-12, o finančních
úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho
přís1ušné části, zveřejněném Ve Finančním zpravodají č, 8/20L2 a na
internetových 5tránkách Finanční 5právy http://cds'mfcr.cz

|Vlg r. 11ona lv]e5á rošoVá
ved. odd' majetkových daní, oceňování a ostat. agend

L.S_



InÍof ační leták pťo poplal íky daně z nemoýitých ýěcí

lnformace k zasílání sloŽenek
pro platby daně z nemovitých věcí

v roce2014
sloŽenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou Ve většině připadů zpracováVány a

lozesílány daňovým subjeklům centrálně. 
- 
ZasíIána je standardní sloŽenka iypu A' podléhajlcí

poštovnímu poplatku podle platného ceniku ceské pošty.

Daň z nemoviiých Věcí spÍavuje v České republice l4 ÍnanČn]ch úiadů 9e srdlem V jednotlivých

krajských měsiech a v hlavním měsiě Praze. FlnanČni uiady vykonavaji spíavu teto daně na území
pří;lušného kraje a hlavního města Prahy (dále jen 

"přÍslušný 
kraj") prostřednictvím svých Úzernních

pracovišť' u nichŽjsou uloženy daňové spisy poplatníků'

Daň z nemovitých Věcí je slouóena do jedné částky za všechny nemovité Věci poplatníka na

území příslušného kÍaje'

[,4á-li poplatník daně Vice nemovjtých Věcí' kteé se nacházejÍ V obvodech místní působnosti

clvou nebo více íjnančnlch úřadů' t]- na území Více krajů nebo na území h|' města Prahy a jednoho

nebo Vice krajŮ' jsou do obálek Vkládány společně sloŽenky za vŠechny týo Íinančni úřady-

Pro platbu daně z nemovitých VěcI u kaŽdého z dotčených flnančních úřadů je poplatníkovi

daně zasílána jedna složenka' pokud jeho daň u tohoto Íinančního úřadu čini nejvýše 5 000 Kč'
nebo dvě slož;nky, pokud je tato dáň vyšší než 5 0oo Kč a platl se tedy ve dvou splátkách Daň

vyšŠíneŽ 5 0oo Kč lze Však zaplatit j najednoujedinou sloŽenkou, a to V terminu první splálky daně'

Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a čislem účtu místně příslušného finančního
úřadu (tj' toho inančního úiadu' VjehoŽ obvodu mIstní působnosti se nemovitá Věc nachází)' kterému
je příslušná platba ulčena'

Na alonŽi sloŽenky, tj. na jeji hořnÍ oddělitelné části, jsou uvedeny t}'to důleŽité údaje:

. celková výše daně z nemovitých věci na íok 2014'

. výše a terminy splatnosti sp|átek'

. stav daňového účtu pop|atnÍka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitlich
Věcí,

. spíavující úzeÍnní pracoviště Íinančnlho úřadu, kde má poplatnik uložen daňový spis k dani
z nemovitých věci, a jehoŽ pÍostřednictvím komun]kuje s ínančním úřadem'

V ájmu zajištění možnosii plynulého placeni daně V pokladnách Ínaněnich úřadů jsou

sloŽenky loieslláný V pořadí nezáVislém na mÍsiní působnosti Í]naněnÍch úřadů Proto je třeba počítat

s tím, Žě Vjednotlivých lokaljtách neobdrŽÍ VŠichni poplatnlcl složenky současně' ale budou postupně

Íozesílány tak' aby poslednÍ z nich poplatnlci obdÉeli nejpozdéji do 25. května 2014'

JestliŽe poplainík podá daňoVé přlznání po 31. lednu zdaňovaclho období a V něm Vypočtená

daň se liší od částky daně uvedené na složence, uhradí daň Ve Výši Vypočlené V daňovém přlznáni,

případně Ve Výši' kierou mu správcě daně sdělÍ plaiebním výměrem nebo hromadným předpisnýnr

sežnamem. Pokud poplatnlk uhÍadjl daň z nemovitostí na rck 2014 již před obdÉením složenky,
použije sloŽenku pÍo kontrolu jiŽ uhrazené částky daně a k doplacenl připadného rozdilu.

Ve speciíckých případech mohou být sloŽenky i nadále zasílány či jjn3k distribuovány (např'
pÍostřednictvím obcí) jednotlivými finančními Úřady. Tuto moŽnost mohou jednotlivé f]nančni úřady
zvolit podle konkrétních podmÍnek V daných lokaljiách V zájnru Včasného a efektlvniho doručení
sloŽenek poplatnikům'

DůleŽité upozornění: Adrésa P.o. Boxu. uvedená v levém 
'hornim 

rohu obálkv se
složenkami' ie určena oouŽé pro vracení nedoručitelných sloŽenek ceskou p9štou' nikoli oao

iáljiEiTÍné korespondence finančnim orqánúm. orgánem, kteÚ vyměřuje daň, je vždy mistně

'ř''sltÉný 

fi"a''ční úřad. Veškeíé dotazy, podněty, odvolání apod. proto zasílejte vždy na
ádresu územniho pracoviště místně příslušného finančniho úřadu' uvedeného na složence.



Informačni leták pro poplatníky daně z nemoviÚch véci

lnformace
ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu

na daň z nemoviých věcí v roce 20'14

Daň z nemovilých věcí se stanowje roáodnutím, jímž je platebni výměr, dodatečný platební Úměr
nebo komadný předpisný seznam'

Poplatnikům daně z nemovilých věci' u nichŽ na zdaňovaci období roku 2014 došlo ke změně\'ýše daně

oproti př;dchozímu Íoku, případně oproti částce qpočtené v daňovém přiznáni, sděluje mistně příslušný

nnaneŇ iriao novou výši daně neičastěji fuomadnými předpisnými seznamy, které jsou zpřistupněny k
nahlédnutí na územních pracovjštich plíslušného ínalčního úřadu.

Finančnl úřad vydává hrcmadný předpisný seznam na daň z nemoviq/ch věci za obvod své územn1

pLrsobnosti' tj. za příslušný kJaj nebo za lrlavní město Prahrl HÍomadné př€dpjsné seznamy zpřístupní

přislušné finančni úřady k nahlédnutí 
- 
na svých úzefulich p.acovištich vprůběhu měsíce května 2014'

I''formu"" o době' kdy lze do hromadíých předpisných seznamů nahlédnout, zveřej jednotlivé finanční

úřady veiejnou lyhláškou, kterou wvěsi po dobu nejméně 30 dnů Da své úředni desce a způsobem

umoŽňujicím dálkoÚ přístup.

vyhlášky Íinančních uřadů o zpřístupnění hromad ých předpisných seznamů budou zveřejněny také na

uředních deskách obcí v příslušném kraji. Při nalr]édnuti do hromadného předpisného sez']amujsou daňovému

subjekfu zpřistupněny po ze údaje týkajici sejemu stanovené daně.

stanoveni daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.

Za den doÍučení hromadného pledpisného seznamu se považuje třicábý den pojeho zpřistupněni'

Proti stanoveni daně se mohou poplatníci uvedeni v hrcmadném předpisném seaamu odvolat ve lhůtě

do ]o dnů ode dne jeho doÍučení' a to i před jeho doručením' odvoláni se podává u sp.ávce daně, jehoŽ

rozhodnutije odvoláním napadeno' Podané odvolání nená odkladný účinek.

Poplatníkům neuvedeným na fuomadném předpisném seznamu.je daň znemovitých věcí stanovena

podle ákona o dani znemovitých věcí ve výši poslední známé daně nebo ve ýýši shodné s podaným daňovým
přialáním bez oznámení stanovené výše daně p]atebním výměrem' anebo je ozllámena platebním Úměrem
v případě, Že se stanovená daň odchy1uje od da.Irě poplatníkem př;znané.

Splatnost daně z nemovitých věcí

vyméřená daň z nemovitých věcíje splatná:

a) u poplatniků danč provozujicích zenědělskou výŤobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to

nejpozdčj; do 31' srpna a do 30. listopadu zdaňovaciho období'

b)u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to ne.jpozději do 31' května a do

30. listopadu zdaňovacího obdobi'

Nepřesáfu1eJi ročni daň z nemovi|ých věcí částku 5000 Kč' je splatná mjednou a to ne.jpozději do

31' května zdaňovaciho obdobi. Ke stej ému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit na'jednou i při vyšší

částce'

Je-1i daň stanovená správcem daně q'šši neŽ daň přiaaná daňovým subjektem' neboje_li daň stanovená

podle s l 3 a odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí rf'šš í neŽ poslední známá daň' a lhůta splatnosti daně

podle hromadného předpisného seznamu již uplynula' je rozdíl splatný v náhradni ihůtě do 15 dnů ode dne

pÍávnl moci hÍomadného pledpisného seznamu. ve stejné náhradni lhůtě je splatná i dai stanovená z moci

úřední. stanovená nahGdni lhůta splatnosti daně nemávl;v na běh uroku z prodlení.


