
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostÍ

organizace správy daně z nemovitostí od 1. |edna 2013
od 1' ledna 20.t3 spravuje daň z nemovitosti v České republice 14 finančnich úřadů se sídlem v jednot|ivých krajských

městech a v h|avním městě Praze' Správu daně z nemovitostÍ vykonávají na území přís|ušného kraje a h|avního města Prahy. 
(dále jen ,,příslušný. kraj.,) prostřednictvím srných územních pracovišť (dále jen 

"ÚzP,.), u nichŽ jsou u|oŽený spisy poplatníků (dá|e jeÁ
,,spravující ÚzP"). Územní pracoviště finančních úřadů jsou zíízena v obcich, v nichŽ do konce roku 2012 mě|ý síd|o finančhí úřáoy
zřizené zákonem č. 531/1990 Sb., o územnÍch finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,původní FÚ"). Územní
pracoviště, která se nenacházejí v síd|e přís|ušného kraje, jsou stanovena Vyh|áškou Ministerstva financí č. 48l2o12 sb.

Místně přís|ušným správcem daně z nemovitostíje ten finanční úřad, v jehoŽ obvodu územní působnosti se předmětné nemovitosti
nacházejí. Daňové povinnosti k dani z nemovitosti za vŠechny nemovitosti pop|atníka, které se nacházejí na území přís|ušného
kraje' jsou soustředěny do jednoho daňového spisu pop|atníka uloŽeného na jednom spravujícím ÚzP přís|uŠného finančního úřadu.
S|oučení stávajících daňouých povinností do jednoho spisu je k ,| . 1 . 2013 provedeno automaticky z moci úřední, bez nutnostijakéhoko|i
úkonu pop|atníka. Nedochází-li tedy oproti zd.aňovacímu obdobi 2012 ke změně oko|ností rozhodných pro vyměření daně, není nutný
Žádný úkon ze strany pop|atníka. Spravující ÚzP je urěeno pod|e jednotného níŽe popsaného a|goritmu.

Postup stanoveni spravujícího ÚzP poptatníka daně z nemovitostí v přístušném knji:

A. Má.|i pop|atník místo pobytu / síd|o v příslušném kraji - spravujícím ÚzP je územní pracoviště v místě původního FÚ, v jehoŽ
územní působnosti se nacháze|o síd|o / místo pobytu pop|atníka v roce 2012,

B. NemáJi poplatník místQ nobýu / sidlo v přís|ušném kraji a má zde nemovitosti, které spada|y do obvodu územní působnosti
jediného původního FU - spravujícím UzP je územní pracoviŠtě v místě tohoto původního FU.

c. NemáJi pop|atník právnická osoba síd|o v přís|ušném kraji a má zde nemovitosti v obvodu územní působnosti něko|ika
původnich FÚ - spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště V síd|e FÚ-)'

D. NemáJi pop|atník ýzická osoba misto pobytu v přis|ušném kraji a má zde nemovitosti v obvodu územní působnosti
něko|ika původních FU, vychází se z územní příslušnosti nemovitostí k původním FÚ a spravující ÚzP je určeno takto:
|. je-li pop|atníkem pouze daně z pozemků, je spravujícím ÚzP Určené územní pracoviště v sidb FÚ,
||. máJi v kraji nemovitosti v obvodu územní působnosti více původnich FÚ v kraji, z toho stavby má v územní púsobnosti

pouze jediného původního FU, spravujícím UzP je územní pracoviště určené d|e obvodu územní působnosti původniho
FU spravujícího stavby,

lt|. má.|i různé druhy staveb v obvodu územní pŮsobnosti více původnich FÚ, je spravující ÚzP d|e přís|ušnosti pod|e druhu
stavby a násIedujících priorit:
. | .  H-obytnýdům

MáJi jeden či více obytných domů v obvodu územní působnosti pouze jediného původního FÚ' spravující ÚzP je v místě
tohoto původního FÚ. Má-li,více obýných domů v územní působnosti více původních FÚ, spravujícim ÚzP je Určené
Územní pracoviště v síd|e FU.

2 .  R-byt
Nemá-|i Žádný obytný dŮm a má jeden či více býů v obvodu územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravující
ÚzP je v místě tohoto původního FÚ. NemáJi žádný obytný dům a má více bytů v územní působnosti více původních FÚ,
spravujícÍm ÚzP je Určené územní pracoviště v sídb FÚ.

3. J - stavba pro rodinnou rekreaci
Nemá-li Žádný obytný dům ani byt a má jednu či více staveb pro rodinnou rekreaci V obvodu územní pŮsobnosti pouze
jediného původního FÚ, spravujicí ÚzP je v místě tohoto pŮvodního FÚ. Nemá-|i Žádný obytný dům ani bý a má více
staveb pro rodinnou rekreaci V územní působnosti více původních FÚ, spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště
v síd|e FU.

4. spisy ostatních poplatniků fyzických osob - spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ.

Vznikne-|i pop|atníkovi povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostÍ, podává počínaje rokem 20í3 pouzejediné
daňové přiznání za všechny své nemovitosti nacházejÍcí se v přÍslušném kraji na spravující ÚzP. Podává-li poplatník přiznání k dani
z nemovitostí za nemovitosti na území přís|ušného kraje poprvé na rok 20'|3, určí se spravující ÚzP d|e rrrýše uvedeného postupu,
vycházi se však ze stavu nemovitostí k 1 . |ednu 2013 a z místa pobytu/síd|a poplatníka, aktuá|ního v den podání daňového přiznání'

. Je-li pop|atník povinen podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 20í2 a předcházqici, podává je vŽdy na spravujícím
ÚzP se zohledněním obvodů územni působnosti původních FÚ v kra1i, a to samostatným daňovým přiznáním za kaŽdý obvod územní
působnosti původního FÚ.

Přeh|ed Určených územních pracovišť v síd|ech finančních úřadů
platí pro případy pod bodem C. a bodem D. l., případně D. t||., výše uvedeného Postupu stanovení spravujícího ÚzP

Finanční úřad:
Finanční úřad pro h|avní město Prahu
Finanční úřad pro Středočeský kraj
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Finanční úřad pro Kar|ovarský kraj
FinančnÍ úřad pro Ustecký kraj
Finanční úřad pro Liberecký kraj
Finanční Úřad pro Krá|ovéhradecký kraj
Finanční úřad pro Pardubický kraj
Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Finanční úřad pro o|omoucký kraj
Finančni úřad pro Moravskos|ezský kraj
Finanční úřad pro Zlínský kraj

Určená územní pracoviště v sídle finančního úřadu:
Územní pracoviště pro Prahu 6
Územní pracoviště Praha-rnýchod*-)
Územní pracoviště v Českých Budějovicích
Uzemní pracoviště P|zeň-sever
Uzemní pracoviště v Kar|ouých Varech
UzemnÍ pracoviště v Ustí nad Labem
Uzemní pracoviště v Liberci
Územní pracoviště v Hradci Krá|ové
Uzemní oracoviště v Pardubicích
Územní pracoviště v Jih|avě
Územní pracoviště Brno-venkov
Územní pracoviště v o|omouci
Územní oracoviště ostrava |.
Územní pracoviště ve Z|íně

.) Uróené územní pracoviště v síd|e FÚ je územní pracoviště V síd|e kraje, urěené pro správu daně z nemovitostí ve vybraných připadech, ti. pro zjednodušení
spráVy daně u pop|atníků - právnických osob s nemovitostmi v obvodu územní působnosti Více půVodních FÚ v přís|uŠném kraji' nebo v nichž by podrobnější
algoritÍnus nastavení spravujícího UzP pro pop|atníky _ ýické osoby bý neúměmě komplikovaný.

--) ÚzP Praha-uýchod rrznikne v místě současného pramviště Praha-východ Finančního úřadu v Brand]ýse nad Labem.staré Bo|es|avi C[hámova 27, Praha 8).
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Schéma postupu stanoveníspravujícího Úzp poptatníka daně z nemovitostí v pÍístušnén kraji
ÚzP v místě prjvodntho FÚ,
vjehož obvodu zemni
prisobnosti bylo v roce 2012
misto pobytu fyz. osoby

Má v kraji nemovitosti, které
byly v roce 2012 v obvodu
zemní p sobnosti |ediného

ÚzP v místě privodniho FÚ,
v jehož obvodu prisobnosti
byfy stavby v roce 2012

Má v kraji nemovitosti, které
byly v roce 2012 v obvodu
zemni prisobnosti více

p vodních FU v kraJi' z toho

PŤedmět daně H - obytnf d m
by| v roce 20í2 v obvodu
tizem ní pťrsobnost i99[1i!fu

ÚzP v místě ptivodního FU' v jehoŽ
obvodu rizemní prisobnosti by|
pŤedmět daně H - obytnf d m

vjehož obvodu zemní p sobnosti
by| pňedmět daně R - byt
v roce 2012

Pňedmět daně H nemá, pÍedmět
daně R - byt by| do 31.12.2o12 v
obvodu rizemní p sobnosti

privodního FÚ v kraji

Má v kraji stavby' které by|y
v roce 2O12 v obvodu

ÚzP v místě privodního FÚ,
vjehoŽ obvodu zemní p sobnosti
by| piedmět daně J - stavba pro
rodinnou rekreaci v roce2O12

PÍedmět daně H ani R nemá,
pŤedmět daně J . stavba pro
rodinnou rekreaci byrl
v roce2o12 v obvodu tizemní
prisobnosti ie'diného

Určené ÚzP v místě síd|a finančního
riňadu, vznik|ého v kraji podte zákona
č. 45612011 Sb., o Finanční správě
čn

Má v kraji pouze pozemky'
které by|y v toce 2o12 v
obvodu tizemní pgsobnosti
více p vodních FU v kraji

ÚzP v místě privodního FÚ, v jehoŽ obvodu rizemní
prisobnosti by|o síd|o práv. osoby v roce 2012

Má v kraji nemovitosti' které
byt|y v roce 20í2 v obvodu
zemní p sobnosti iediného

privodního FU v kraji
ÚzP v místě privodního FÚ, v jehož obvodu zemní
prisobnosti byly v roce 2012 nemovitosti

Má v kraji nemovitosti, které
by|y v roce 20í2 v obvodu

Určené ÚzP v místě síd|a finančniho Íadu'
vznik|ého v kraji podle zákona č. 456/20í í sb.'
o Finanění správě CR


