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5. DA Z NEMOVITOSTI
OD ROKU 2011

podle zákona Č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

JAKÉ POZEMKY A STAVBY PODLÉHAJí DANI
Dani z pozemků podléhaji pozemky tak. jak jsou k 1. lednu zoaňovaclno obdobl evidovány v katastru nemovitosti v členěni podle
druhů (viz výpis z katastru nemovitosti) bez ohledu na jejich skutečné využlvánl. a to orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný
sad, trvalé travnl porosty, z lesnlch pozemku pouze kategorie hospodářský les, z vodnlch ploch pouze rybnik s Intenzlvnlm
a průmyslovým chovem ryb, a dále zastavěná plocha a nádvoří, ostatnl plocha. Výjimkou je pouze stavebnl pozemek. který
se vymezuje odlišně od druhu pozemku evidovaného v katastru nemovitosti jako nezastavěný pozemek určený k zastavěni stavbou.
která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povoleni. nebo která bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného
inspektora nebo na základě vefejnoprávnl smlouvy. a která se po dokončeni stane předmětem daně ze staveb. Rozhodná je pritom
výměra pozemku v ml odpovldajlcl půdorysu nadzemnl části stavby.
Daní ze staveb se zdar'\ujl podle stavu k 1. lednu zdar'\ovaclho obdob I nemovité stavby (tj. stavby spojené se zemi pevným základem).
pro které byl vydán kolaudačnl souhlas nebo už Ivané přeo vydánlm kolaudačnlho souhlasu nebo způsobilé k užlvánl na základě
oznámeni stavebnlmu úřadu nebo podléhajicl oznámeni stavebnlmu úřadu a užívané nebo nemovité stavby, pro které bylo vydáno
kolaudačnl rozhodnuti nebo stavby kolaudačnlmu rozhodnuti podléhajicl a užívané anebo nemovité stavby podle cřlve vydaných obecně
závazných právnlch předpisů dokončené.
Předmětem daně ze staveb jsou rovněž byty včetně podllu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru
nemovitosti (dále jen "byty") a nebytové prostory včetně podilu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru
nemovitosti (dále jen .samostatné nebytové prostory"). přičemž stavby. v nichž se tyto byty nebo samostatné nebytové prostory
nacházejí. nejsou předmětem daně.

KDO JE POPLATNíKEM DANĚ
Poplatnlkem daně je fyzická nebo právnická osoba. která je vlastnlkem nemovitosti (pozemku. stavby. bytu nebo samostatného
nebytového prostoru) nacházejlci se na územ I České republiky, bez ohledu na JeJIbydliště nebo sldlo.
Poplatnlkem daně z nemovitosti ve vlastnictví České republiky Je organlzačnl složka státu nebo statnl organizace zřízena podle
zvtáštnlch právnlch předpisu. přřpadně právnická osoba. která má právo trvalého užlvánl nebo které se právo trvalého užlvánl změnilo
na výpujčku podle zvláštnlho právního přeopísu,
Nájemce je poplatnlkem daně u pronajatých pozemku. které jsou v katastru nemovitosti evidovány Zjednodušeným způsobem (na listu
vlastnictvl je takový pozemek veden bez označeni druhu a způsobu využiti pozemku).
Nájemce je poplatnlkem daně rovněž u pozemků a staveb. s výjimkou obytných domu a bytu. spravovaných Pozemkovým fondem
České republiky nebo Správou státnlch hmotných rezerv. a nebo převedených na základě rozhodnuti o privatizaci na Ministerstvo
financl.
Uživatel pozemku je poplatnlkem daně v případě. že vlastnlk pozemku nenl znám. a také u pozemků. Jejichž hranice v terénu reálně
vznikly po předáni pozemku jako náhrad nich za púvodnt pozemky sloučené. tj. v přtpadě, kdy nebyly vlastnlkovi vyčleněny v rámci
pozemkových úprav konkrétnl vlastnické pozemky k zajištěni zemědělské výroby. ale jsou mu priděleny náhradnl pozemky do časově
omezeného nájmu nebo zatlmnlho bezplatného užlvánl. Jestliže jsou takto vydané pozemky pronajaly, je potom poplatnikem daně jako
skutečný uživatel ten. komu byly pronajaly.
Pozemkový fond České republiky nebo Správa státnich hmotných rezerv jsou poplatnlky daně ze staveb obytných domu a bytu.
které spravujI. U zbývajlcich druhu jimi spravovaných staveb a samostatných nebytových prostoru jsou tyto subjekly poplatnlky daně
pouze tehdy, nejsou-Ii pronajaty.
Je-Ii poplatnlkú daně z téhož předmětu daně vlce. podává daňové priznánl pouze jeden z nich jako společný zástupce nebo společný
zmocněnec. Podá-lí daňové přiznán! jeden z poplatnlků majlcich vlastnická nebo jiná práva k téže nemovitosti za celou nemovitost.
považuje se tento poplatnik za jejich společného zástupce. pokud si poplatnlci nezvoli společného zmocněnce, nebo pokud nepodap
samostatně caňova přiznání za své spoluv1astnické podlly za podmlnek uvedených v následujlclm odstavci.
Podá-U ve lhůtě do 31. ledna zdaňovaclho obdobi alespoň jeden ze spoluvlastniků daňové přiznáni pouze za svůj spoluvlastnický
podll na pozemku, který nenl evidován v katastru nemovitosti zjednoduěeným způsobem, nebo za svůj spoluvlastnický podll
na stavbě, bytu nebo samostatném nebytovém prostoru, podává daňové přiznáni každý spoluvlastník za svůj spoluvlastnlcký
podll samostatně a plati daň ve výši odpovídajici jeho spoluvlastnlckému podllu.
V připadech, kdy spoluvlastnlctví k pozemku je odvozeno od vlastnictví k bytu nebo samostatnému nebytovému prostoru,
které Jsou evidovány v katastru nemovitosti, je poplatnlkem daně z pozemku vlastnlk bytu nebo samostatného nebytového
prostoru ve výši svého podilu na celkové dani z předmětného pozemku, který odpovídá spoluvlastnlckému podllu na pozemku
evldovanému v katastru nemovitosti.
Spoluvlastnicl bytu nebo samostatného nebytového prostoru JSou povmnl platit dar'\ ze svého podllu na pozemku společně
a nerozdllně, pokud se nerozhodnou podat daňová přiznán! samostatně za své spoluvíastrucké podlly na bytu nebo samostatném
nebytovém prostoru. V takovém případě podává každý z nich da/lové přiznán! za spoluvlastnický podll na uvedeném pozemku.
přlslušejlc! jeho osobě.
Daňová povinnost je nepřenosná, tzn., že jakékoliv smlouvy, které by určovaly poplatnlka jinak než zákon, jsou v daňovém
řizenl právně neúčinné.

PODÁNí DAŇOVÉHO PŘIZNÁNi
Daňové nebo dílčí daňové přiznáni je poplatnik povinen podat přislušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího obdobi,
a to podle stavu k 1. lednu zdaňovaciho Období. Zdaňovacím obdobim je kalendářnl rok.
Jestliže nebylo do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitosti. rozhodnuto
o jeho povoleni, je poplatnik povinen za nemovitost, která byla předmětem vkladu práva vlastnického. podat daňové priznánl nejpozději
do konce třetlho měslce následujlciho po měslci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí. Daňové
přiznán! podává poplatnik na zdaňovacl obdobl následujlcl po roce, v němž vznikly právnl ůčlnky vkladu. Povinnost podat da/lové
přiznán! nevzniká. pokud dar'\ové přiznání za nemovitost podal současný společný zástupce (§ 13a odst. 10 zákona).
Pokud nebylo dědické řlzenl do 31. prosince roku. v němž poplatnlk zemřel, pravomocně ukončeno. je dědic povinen za nemovitost.
která byla předmětem dědického řízent, podat daňové přiznán! nejpozději do konce třetiho měslce následujícího po měsíci,
v němž nabylo právní moci rozhodnuti příslušněho orgánu, kterým bylo skončeno dědické řlzeni. Daňové příznánl podává dědic
na zdar'\ovacl obdobl následujlci po roce, v němž poplatnlk zemřel. Povinnost podat da/lové pl'lznánl nevzniká, pokud daňové přiznán!
za nemovitost. která byla předmětem dědického řtzení, bylo podáno současným společným zástupcem (§ 13a odst. 11 zákona).
Daňové přiznáni se nepodává, pokud je poplatnlk podal v některém z pFedchozlch zdaňovaclch období. Dojde-Ii však
ve srovnáni s předchozím zdaňovacim obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměřeni daně (napflklad změna výměry
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nebo druhu pozemku. změna v užlvání stavby nebo nástavba dalšlch nadzemnlch podlažl) nebo ke změně v osobě poplatníka,
je poplatnik povinen daň do 31. ledna zdaňovacího období přiznat buď podánlm daňového přlznánl nebo dilčiho daňového
přiznání,
Dallové pňznáni se dále napodává. došlo-Ii pouze ke změnám.
- sazeb daně
- průměrné ceny púdy přiřazené ke stávajicim jednotlivým katastrálnlm územlm podle §S odst. 1 zákona
- koeficientu podle § 6 odst. 4 nebo podle § 11 odst. 3 a odst. 4 zákona. nebo podle § 12 zákona
Poplatnlk neni povinen podat dallové příznán! také v případě, že dojde pouze k zániku osvobozeni od daně uplynutim zákonem
stanovené lhůty a předmět daně neni ani částečně osvobozen od daně z jiného duvodu, Dali v těchto pripadech vyměri správce daně ve
výši poslednl známé daně a upraví JIo uvedené změny. Výsledek vyměření pak poplatnlkovl sděll platebnlm výměrem nebo hromadným
přecpísným seznamem.
Bylo-Ii dallové pi'lznánl podáno v předcnozlcn zdaňovaclch obdoblch a do 31. ledna běžného zdaňovaclho období nebylo podáno
daňové příznánl nebo dllčl dallové pňznánl, vymě71 se dali k 31. lednu běžného zda/lovaclho období ve výši poslednl známé daně.
případně upravené o uvedené změny. Ke změnám skutečnosti rozhodných pro stanoveni daně. které nastanou v průběhu zda/lovaclho
období. se neprlhllži.
Daň z nemovitostí je poplatnlk povinen v daňovém přiznán! si sám vypočltat, uplatnit přlpadné osvobozeni a vyčisllt jeho vý!1
a daň v částce vypočtené v daňovém přiznáni v zákonem stanovených terminech zaplatit Nebude k tomu vyzýván finančnlm
úřadem, Pri vyplňován! údajů v dallovém prlznánl je třeba postupovat podle tiskopisu "POkyny k vyplněni přiznán! k dani z oernovnostr
a doporučuje se používat všech dostupných dokumentu, které obsahuji údaje o jeho nemovitostech podléhajlclch dani (např, výpis
z katastru nemovitosti, stavebnl povoleni, doklady o dědlctvl a darování. kupnl smlouvy, údaje z účetnl evidence).
Nacházejl-li se dani podléhajlcl nemovitosti poplatnlka v územnlch obvodech několika finančnlch úřadu, podá u každého z těchto
finančnlch úřadů jedno dallové pfiznánl za všechny nemovítosti ležlc! v obvodu územnl pusobnostl finančnlho úřadu,

OPRAVNÉ A DODATEČNÉ DAŇOVÉ PŘIZNÁNi
ZJisti-ii poplatnlk chybu v již podaném daňovém nebo dllčlm dallovém pfiznánl ještě před uplynutlm Ihuty pro jeho podáni, může poplatnlk
podat opravné daňové přlznc\nl, které se použije pro vyměřovacl řízení a k přiznánl předchozlrnu se nebude pfihllžet.
Zjisti-Ii poplatnlk po uplynuti lhůty pro podáni pfiznánl, že jeho dali má být podle stavu k 1. lednu zcaňovacino období vyšší, než jak
uvedl v daňovém přiznánl na toto zdaňovacl obdob i. nebo vyššl než jeho poslednl známá dali (tj. vyšší. než byla poslednl pravomocně
vyměřená dali), je povinen předložit do konce měslce následujlclho po tomto zjištěni dodatečné daňové přiznáni. Dodatečné daňové
přiznaní muže poplatnlk podat také v prípadě, kdy zjisti, že dali má být ružšl. než jak uvedl v daňovém přiznán! na příslušné zdallovacl
obdobl. nebo nižší než poslednl známá dali.
Tiskopis daňového přiznání včetně příloh a pokynů k vyplnění lze v tištěně podobě obdržet u kteréhokoli finančního úřadu.
V elektronické podobě je tiskopis daňového přiznání k dispozici ke stažení na webových stránkách České daňové správy
v nabldce Daňové tiskopísy.
Přiznánl k dani z nemovitosti lze podat též elektronicky formou datové zprávy opatřené nebo neopatřené zaručeným
elektronickým podpisem, ve tvaru a strukture a za podminek zveřejněných v aplikaci .Elektronická podáni pro daňovou správu"
na webových stránkách Dallového portálu. prfstupného z internetových stránek České dallové správy.

OZNAMOVACi POVINNOST
Přestane-li být fyzická nebo právnická osoba poplatnlkem daně z nernovuostt proto. že v pruběhu zdaňovaclho období se změnila vlastnická
nebo jiná práva ke všem nemovitostem v územnlm obvodu téhož správce daně. které u něho podléhaly dani z nemovitosti. nebo tyto
nemovitosti zanikly. je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujlclho zdallovaclho obdobi.
Změnu údaju uvedených v dallovém přiznání, které nejsou rozhodné pro vyměření daně. je poplatnlk povinen oznámit správci daně
do 30 dnů ode dne. kdy nastaly (tj. především změnu jména nebo adresy apod.).

PLACENI DANĚ
a) u poplatniků daně provozujlclch zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách. a to nejpozději do 31. srpna a do

30. listopadU zdallovaclho obdobl,
b) u ostatnlch poplatnlků daně ve dvou stejných splátkách. a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdallovaclho obdob!.
Nepřesc\hne-II roční daň z nemovitosti částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatnlky daně sptatná najednou, a to nejpozději
do 31. května zda/lovaclho obdobi. Ke stejnému datu lze dali z nemovitosti zaplatit najednou I pl'i vyššl částce. ČinI-II u jednoho poplatnlka
celková dali z nemovitosti nacházejlclch se v územnlm obvodu jednoho správce daně méně než 30 Kč a nenl-Ii dále stanoveno jinak,
dali se neplatl. avšak povinnost podat daňové přiznám trvá.
Jsou-Ii duvody pro podáni daňového přiznán! podle ustanoveni § 13a odst. 10 nebo § 13a odst. 11 zákona. Je u předměíné nemovitosti
dali za již uplynulé termlny splatnosti splatná ve lhůtě pro pocánt dallového přiznánl.
Činl-li celková dali z pozemků u poplatnlka. který podává caňové pi'iznánl za spoluvlastnický podll na dani z pozemku. nebo mu je
vyměřena dali ve výši spoluvlastnlckého podílu na dani z pozemku z moci úřednl. v obvodu územnl pusobnosti jednoho správce daně
méně než 50 Kč. je jeho celková daň z pozemků 50 Kč. Obdobně se postupuje i u daně ze staveb v prípadě pi'lznánl spoluvlastnického
podllu na stavbě, bytu nebo samostatném nebytovém prostoru.
Není-Ii splatná částka daně uhrazena nejpozději v den její splatnosti. počítá se za každý den prodlenl počlnaje dnem následujlclm po dni
splatnosti až do dne platby včetně úrok z prodlen!.

PLATEBNí VÝMĚR A HROMADNÝ PŘEDPISNÝ SEZNAM
Platebnlm výměrem nebo hromadným předpísným seznamem sděluje správce daně výŠI vyměřené daně na zdallovacl obdob!. Takto
vždy vyrozumlvá poplatníky v případě. že se odchyluje vyměřená dali od daně uvedené v dallovém pflznání nebo od poslední známé
daně (nebyla-Ii povinnost podat dallové pl'iznánl). Jsou-Ii tato rozhodnuti doručena až v době. kdy dali již poplatnlk zaplatil, doplatl se
pouze jako dal'lový nedoplatek prlpadný rozdll mezi částkou daně již zaplacené a daně vyměřené v platebnlm výměru nebo hromadném
předpisnérn seznamu. Hromadný předptsný seznam je zpřístupněn k nahlédnuti mlstně příslušným finančnlm úřadem pro poplatnlky,
jejichž nemovitosti se nacházej I v obvodu jeho pusobnosti. O zprfstupněnl hromadného předplsného seznamu k verejnému nahlédnuti
(čímž se rozumí sděleni výše vyměřené daně pouze poplatnlkovl po jeho ídenttřtkao). o mlstě a době zprlstupněnl informuje poplatnlky
mlstně prlslušný finančnl úřad veřeínou vyhláškou.

OSVOBOZENí OD DANĚ
Možnosti osvobozeni od daně z nemovitosti jsou uvedeny v ustanovenlch § 4 a § 9 zákona, kde jsou zároveň stanoveny podmlnky.
při jejichž splněni jsou jednotlivé nemovitosti osvobozeny. Většinu druhu osvobozeni od daně ze staveb lze rovněž uplatnit u bytů
a samostatných nebytových prostorů. evldovaných v katastru nemovitosti.
Obec přl řešení důsledků živelnlch pohrom na svém území může obecně závaznou vyhláškou podle ustanoveni § 17a zákona zcela
nebo částečně osvobodit od daně z nemovitosti nemovitosti dotčené žlvelnl pohromou, a to nejdéle na dobu pěti let. Toto osvobozeni lze
též stanovit za již uplynulé zdallovacl obdob!. V tom přípaoě poplatnlk uplatni nárok na osvobozeni v dodatečném daňovém priznánl.
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1) Na pokladně finančnfho úřadu

2) Poitovnf poukázkou typu "A" (u daně z n movito tf prob hne v roce 2011 j jf di tribuce)

3) Bankovnfm příkazem

4) Internetovým bankovnictvfm



Nepodá-Ii poplatník daňové přiznání nebo
dílčí daňové přiznání, ačkoli měl tuto
povinnost, nebo učiní-Ii tak po stanovené
lhůtě a toto zpoždění je delší než 5
pracovních dnů, vzniká mu povinnost
uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně
ve výši 0,05 % stanovené daně za každý
následující den prodlení, nejvýše však 5 0/0

stanovené daně. Pokud by takto vypočtená
částka pokuty byla nižší než 500 Kč, činí
výše pokuty za opožděné tvrzení daně 500
Kč.


