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Informaþní leták ke zpĜístupnČní HPS

Tímto vás v souladu se znČním § 49 odst.5 zákona þ. 280/2009 Sb., daĖový Ĝád, v platném
znČní (dále jen „daĖový Ĝád“) žádáme, abyste na úĜední desce vašeho úĜadu zveĜejnili veĜejnou
vyhlášku vydanou pod þ.j.: 51126/11/260960605152, kterou vám zasíláme jako samostatnou
písemnost.
Tato veĜejná vyhláška se týká oznámení o zpĜístupnČní hromadného pĜedpisného seznamu
(ve zkratce HPS), kterým se nČkterým poplatníkĤm vymČĜuje daĖ z nemovitostí na rok 2011.
O sejmutí této veĜejné vyhlášky nás již nemusíte informovat, ani nám nemusíte tuto
veĜejnou vyhlášku po jejím sejmutí vracet. Je tĜeba ji vyvČsit na vaší úĜední desce (znČní §49
odst.5 daĖového Ĝádu) a pĜed jejím vyvČšením v listinné podobČ provést její autorizovanou
konverzi dle § 23 odst. 2 zákona þ. 300/2008 Sb.
Na závČr doplĖujeme, že toto vymČĜení danČ z nemovitostí formou HPS se v letošním roce
týká jen cca 4 % poplatníkĤ ze všech poplatníkĤ evidovaných na našem finanþním úĜadu, a to tČch,
kterým se zmČnila výše danČ v dĤsledku zmČny ceny zemČdČlské pĤdy v nČkterých katastrálních
územích.
Bez ohledu na zpĤsob vymČĜení danČ z nemovitostí na rok 2011 byla všem poplatníkĤm
danČ z nemovitostí zaslána v první polovinČ mČsíce kvČtna složenka s informací o výši vymČĜené
danČ z nemovitostí, vþetnČ informace o pĜípadném pĜeplatku þi nedoplatku.
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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.
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