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Daň z nemovitých věcí 
na zdaňovací období r. 2019

Tiskopisy  k dani z nemovitých věcí

2

Přiznání k dani z nemovitých věcí Mfin 5450 vzor č. 16

Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí Mfin 5450/1 vzor č. 21

Samostatný list k dani z pozemků Mfin 5532 vzor č. 6

Samostatný list k dani ze staveb a jednotek Mfin 5533 vzor č. 5

Příloha k listu k dani z pozemků Mfin 5534 vzor č. 4

Příloha k listu k dani ze staveb a jednotek Mfin 5535 vzor č. 4

Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

Mfin 5557 vzor č. 2

Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

Mfin 5559 vzor č. 1

http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu

http://adisreg.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_reg/dne/koef/vyhledani.faces

http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
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Doručování na jinou adresu, 
než je adresa trvalého pobytu
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Seznam podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, 
jsou-li učiněna jinak než elektronicky, aniž měla být 

učiněna elektronicky

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-organy-financni-spravy/Seznam-
podani-dle-74-odst-4-DR_2017-08-01.pdf

Povinnost učinit podání datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné SD 
odeslanou „elektronicky“ má DS, popř. jeho zástupce, se zpřístupněnou datovou 
schránku nebo DS, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku 
ověřenou auditorem.

www.daneelektronicky.cz

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-organy-financni-spravy/Seznam-podani-dle-74-odst-4-DR_2017-08-01.pdf
http://www.daneelektronicky.cz/
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Podání daňového přiznání 
zásady pro stanovení spravujícího ÚzP

• výchozí algoritmus viz pokyn č. GFŘ-D-23
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_D-23.PDF
•změna umístění spisu viz pokyn č. GFŘ-D-37. 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/Pokyn_GFR-
D-37.pdf
Pokud dojde ke změně sídla či místa pobytu poplatníka daně z nemovitých věcí v rámci
územní působnosti jednoho finančního úřadu, nebude spis daně z nemovitých věcí bez
dalšího přesunut na nové spravující územní pracoviště. Spis daně z nemovitých věcí
bude přesunut pouze v případě, kdy spravující územní pracoviště tohoto poplatníka
k dani z nemovitých věcí je totožné se spravujícím územním pracovištěm k dani
z příjmů. Spis daně z nemovitých věcí by se pak přesunul současně se spisem daně
z příjmů. V ostatních případech bude případný přesun spisu při změně sídla či místa
pobytu poplatníka předmětem jednání mezi daňovým subjektem a správcem daně.

Informační leták 25 MF Inf 17 vzor č. 3 
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/MF-Inf17_3.pdf?201608012020
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Předmět daně z pozemků  

§ 2 - Předmětem daně jsou:
pozemky na území České republiky evidované v KN
viz katastrální zákon č. 256/2013 Sb. a katastrální vyhláška č. 357/2013 
Sb.:

§ 6 ZDNV definuje stavebním pozemek a  zpevněnou plochu pozemku

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_D-23.PDF
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/Pokyn_GFR-D-37.pdf
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/MF-Inf17_3.pdf?201608012020
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Předmět daně z pozemků ve vazbě na judikaturu soudů

Rozsudek KS v Praze č. j.  48 Af 13/2016 -37 ze dne 5. 12. 2017
• Předmětem sporu bylo zařazení pozemků do jednotlivých druhů pozemků.

Právní názor:
Údajům o druhu pozemků evidovaným v katastru nelze přičítat natolik

zásadní význam, že by byly pro správce daně zcela závazné. Mezi
evidovaným údajem o druhu pozemku a skutečným právním stavem
pozemku může existovat nesoulad. SD musí posoudit skutečný právní stav
pozemku.
Skutečným právním stavem je takový druh pozemku, do něhož předmětný

pozemek patří podle pravomocných rozhodnutí správních orgánů nebo
jiných právních důvodů.
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Předmětem daně z pozemků nejsou: 
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Předmětem daně z pozemků nejsou: 

Poplatník 
daně z pozemků
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Využití registru půdy LPIS v dani z pozemků
http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/

• Podle § 3 odst. 4 ZDNV pokud vlastník pozemku není znám, je poplatníkem daně 
z předmětného pozemku uživatel. 

• K prověření užívání zemědělsky obhospodařovaných pozemků se mimo jiné využívají 
informace veřejný registru půdy LPIS.

11

Pozemky evidované v katastru nemovitostí 
zjednodušeným způsobem

§ 13b ZDNV
daň z nemovitých věcí se stanoví na zdaňovací období podle stavu k 1. 1. roku, na který je stanovována
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http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/
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Digitalizace k. ú. Huntířov dle 
ČÚZK je platná od 8.12.2018

www.cuzk.cz

13

14

Předmět daně 
ze staveb 
a jednotek 

§ 7 - Předmětem daně ze staveb a jednotek je, nachází-li se na území ČR,
a) zdanitelná stavba, 

kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí dokončená nebo užívaná
1. budova, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí budova podle 

katastrálního zákona,
2. inženýrská stavba uvedená v příloze k tomuto zákonu,
b) zdanitelná jednotka, 

kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí jednotka dokončená nebo 
užívaná.

§ 7 odst. 4 - předmětem daně ze staveb a jednotek je i část zdanitelné stavby nebo 
zdanitelné jednotky, je-li dokončená nebo užívaná.
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Předmět daně
ze staveb a jednotek

Údaje RÚIAN
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

RÚIAN patří mezi základní registry (viz § 3 z. č. 111/2009 Sb., o základních registrech)
• Údaje o typu a způsobu využití patří mezi referenční údaje (viz § 38 téhož zákona)
• Má se za to, že ten, kdo vychází z referenčního údaje, je v dobré víře, že stav 

referenčního údaje v základním registru odpovídá skutečnému stavu věci, ledaže 
musel vědět o jeho nesprávnosti (viz § 4) 

• www.cuzk.cz

Oddělení majetkových daní

http://www.cuzk.cz/
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Inženýrská stavba uvedená v příloze k tomuto zákonu
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Předmět daně
ze staveb a jednotek

V KN je evidována stavba jako jiná stavba čp. 191
Faktický stav  stavba pro rodinnou rekreaci
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Předmět daně ze staveb a jednotek  
základní sazba daně
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Stavba produktovodní šachty
předmět daně ze staveb a jednotek

Oddělení majetkových daní
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Produktovodní šachty jsou celobetonové objekty podle provozovatele spojené se
zemí pevným základem, s výškou nad úrovní terénu maximálně do cca 1,5 m podle
místní situace.

Podle § 7 odst. 1 písm. a) ZDNV je předmětem daně mimo jiné budova podle
katastrálního zákona, kterou je dle § 2 písm. l) katastrálního zákona nadzemní stavba
spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek
převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Střechu lze charakterizovat jako stavební konstrukci, která ukončuje stavbu shora,
skládá se z nosné konstrukce a střešní krytiny. Střecha může být také pochozí či
pojízdná.

Právní názor:
Produktovodní šachta je nadzemní stavbou, je prostorově soustředěna a převážně
uzavřena obvodovými stěnami a konstrukcí střechy. Jestliže, je tato stavba také
spojena se zemí pevným základem, je možno konstatovat, že se jedná o budovu ve
smyslu § 2 písm. l) katastrálního zákona, která je předmětem daně ze staveb a
jednotek.

Předmět daně ze staveb a jednotek
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Předmětem daně ze staveb a jednotek není:
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Termín pro podání daňového přiznání
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Děkuji za pozornost
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