
                                                                             
      Finanční úřad v Mladé Boleslavi                  V Mladé Boleslavi     
      Štefánikova 1406/III                             dne                   
      293 74 MLADÁ BOLESLAV                                                  
      Čj.:        77701/11/048962202736              
                                                     
 
 
                        V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 
 
         Shora  uvedený  správce daně podle ustanovení  § 50 odst. 1  zákona 
    č. 280/2009 Sb.,  daňový řád  ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že 
 
 
                      ode dne 14.04.2011 do dne 16.05.2011 
 
    je v budově Finančního úřadu v Mladé Boleslavi                           
    kancelář č. dveří 209                                                    
    ve dnech pondělí                               od 8.00   do 17.00  hodin 
             úterý                                 od 7.00   do 13.30  hodin 
             středa                                od 8.00   do 17.00  hodin 
             čtvrtek                               od 7.00   do 13.30  hodin 
             pátek                                 od 7.00   do 13.30  hodin 
 
 
                           zpřístupněn k nahlédnutí 
 
                    hromadný předpisný seznam čj. 77558/11, 
 
 
    jímž  se   uvedeným   daňovým   subjektům   stanovuje   za   nemovitosti 
    nacházející se  v obvodu územní působnosti  shora uvedeného správce daně 
 
 
                         DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2011. 
 
 
 
 
    L.S.                              Ing. Oldřich Dobruský 
                                             ředitel                        
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Informa ní leták pro poplatníky dan! z nemovitostí

Informace ke zp ístupn!ní 

hromadného p edpisného seznamu

Da! z nemovitostí se stanovuje rozhodnutím, jímž je platební vým"r, dodate ný platební vým"r nebo 

hromadný p#edpisný seznam.

Pokud se da! stanoví hromadným p#edpisným seznamem, zp#ístupní správce dan" hromadný 

p#edpisný seznam k nahlédnutí po dobu nejmén" t#iceti dn$; ozna ení dan", jakož i místo a dobu, kdy lze 

do hromadného p#edpisného seznamu nahlédnout, zve#ejní ve#ejnou vyhláškou, kterou vyv"sí po dobu 

nejmén" t#iceti dn$. Na žádost správce dan" zve#ejní ve#ejnou vyhlášku též obecní ú#ad, v jehož územní 

p$sobnosti se nachází p#edm"t dan".

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 nemovitostí stanovena podle 

zákona o dani z nemovitostí 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 nemovitostí

Vym"#ená da! z nemovitostí 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 nemovitostí  ástku 5 000 K , je splatná najednou, a to nejpozd"ji 

do 31. kv"tna zda!ovacího období. Ke stejnému datu lze da! z nemovitostí zaplatit najednou i p#i vyšší 

 ástce.

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 nemovitostí 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 nemovitostí

Informace k zasílání složenek

pro platby dan! z nemovitostí od roku 2011
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Složenky pro placení dan! z nemovitostí jsou ve v!tšin! p"ípad# zpracovávány centráln! podle územní 

p#sobnosti jednotlivých Þ nan ních "editelství a rozesílány da$ovým subjekt#m hromadn! dodavatelskou Þ rmou. 

Po ínaje rokem 2011 je d"íve zasílaná da$ová složenka nahrazena standardní složenkou typu A, podléhající 

poštovnímu poplatku podle platného ceníku %eské pošty. Rozsah informací, zasílaných poplatník#m se 

složenkami, stejn! jako zp#sob jejich distribuce, se však nem!ní.

Má-li poplatník dan! z nemovitostí více nemovitostí, které se nacházejí v p#sobnosti dvou  i více Þ nan ních 

ú"ad# v rámci p#sobnosti jednoho Þ nan ního "editelství, jsou v zájmu urychlení distribuce do obálek vkládány 

spole n! složenky za všechny tyto Þ nan ní ú"ady. Jednotlivé složenky jsou opat"eny názvem a  íslem ú tu 

místn! p"íslušného Þ nan ního ú"adu (tj. toho Þ nan ního ú"adu, v jehož obvodu místní p#sobnosti se nemovitost 

nachází), kterému je p"íslušná platba ur ena. Na alonži složenky jsou uvedeny informace pro poplatníka o po tu 

splátek a výši dan!, p"ípadn! o výši da$ového nedoplatku za p"edchozí zda$ovací období.

Má-li poplatník dan! z nemovitostí nemovitosti u více Þ nan ních ú"ad# v p#sobnosti r#zných Þ nan ních 

"editelství, obdrží zpravidla obálku se složenkami za každé dot ené Þ nan ní "editelství samostatn!. Vzhledem 

k centrálnímu zpracování a rozesílání složenek musí být údaje na složenky za jednotlivé Þ nan ní ú"ady p"edány 

zpracovateli s takovým p"edstihem, aby složenky mohly být poplatník#m doru eny do 15. 5. zda$ovacího období 

(tj. p"íslušného roku), nebo& první termín splatnosti dan! z nemovitostí je do 31. 5. zda$ovacího období. Je proto 

pravd!podobné, že n!kte"í poplatníci zaplatí da$ v mezidobí, tj. d"íve než obdrží složenku. V takovém p"ípad! 

budou údaje na alonži složenky sloužit pouze ke kontrole výše dan! a k p"ípadnému doplacení rozdílu mezi 

vym!"enou daní a  ástkou již uhrazenou.

Pro platbu dan! z nemovitostí u každého z dot ených Þ nan ních ú"ad# je poplatníkovi dan! zasílána jedna 

složenka, pokud jeho da$ u tohoto Þ nan 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 jedinou 

složenkou, a to v termínu první splátky dan!.

Jestliže poplatník podá da$ové p"iznání po 31. 1. zda$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.

Ve speciÞ ckých p"ípadech mohou být složenky i nadále zasílány  i jinak distribuovány (nap". prost"ednictvím 

obcí) jednotlivými Þ nan ními ú"ady. Tuto možnost mohou jednotlivé Þ nan 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 PO Boxu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, je ur ena 

pro vracení nedoru itelných složenek %eskou poštou, nikoli však pro doru ování jiné korespondence Þ nan ním 

orgán#m. Orgánem, který vym!"uje da$, je vždy místn! p"íslušný Þ nan ní ú"ad. Veškeré dotazy, podn!ty, odvolání 

apod. proto zasílejte vždy na adresu místn! p"íslušného Þ nan ního ú"adu, uvedeného na složence.
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