
Daň z nemovitosti
Bořitov, prosinec 2018



Daň z nemovitosti

Daň z vlastnictví pozemků a staveb

Platí všechny osoby, které vlastní nemovitý 
majetek – stavby, pozemky na území ČR

Daň se týká i nájemců pozemků od státu

Přiznání se podává v lednu 2019 podle stavu k 
31.12.2018

Daň se platí k 31.5.2019 na základě složenky 
(pokud je vyšší než 1000 Kč, může se platit ve 
čtyřech splátkách)





Proč podávat přiznání

Obvykle chodí pouze složenka v květnu a platí 

se jednou ročně daň

Letos byly dokončeny pozemkové úpravy v obci

Došlo ke změnám a je nutné podat daňové 

přiznání

Dalším důvodem – změna vlastníka, dědictví, 

koupě nemovitosti...



Kdo podává

Vlastník nemovitosti

Pokud je vlastníků více – alespoň jeden z nich



Jaké přiznání podat



Jaké přiznání podat

Řádné – kompletně všechny nemovitosti, stavby, 

pozemky

Dílčí – týká se pouze pozemků, u kterých došlo k 

nějaké změně

Dodatečné a Opravné



Jak přiznání podat

V lednu 2019 za rok 

2018

Papírový formulář –

modrý

Elektronicky -
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adi

s/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_exp

ert.faces

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces


Jak přiznání podat

Formulář – vyplnit a donést do 31.1. 2019 na FÚ Blansko

Možnost podat řádné i dílčí

Kontrola pracovnicemi FÚ

Pondělí 8-17

Středa 8-17



Jak přiznání podat

V Bořitově na obecním úřadě

V úterý 15.1.2019 od 8:30 do 12:00

Zapsat se do seznamu

POZOR!

Pouze dílčí

Bez ověření v systému



Jak přiznání podat

Elektronicky – pouze řádné

Jsou tam koeficienty a vše se vypočítá samo

Odeslání datovou schránkou

Vytištění z webu



Kdy se daň platí

Platba k 31.5.2019

Na základě složenky

Nad 1000 Kč

4 splátky



Vyplnění daňového přiznání



Co si připravit

Občanský průkaz (osobní údaje)

Výpis z Listu vlastnictví nebo Rozhodnutí ze 

Státního pozemkového úřadu



Papírový formulář



Vypnění – formulář – odd 1



Vypnění – formulář – odd 1



Vypnění – formulář – odd 2 – pozemky



Vypnění – formulář – odd 2 – pozemky



Vypnění – formulář – odd 2 – pozemky

Dopočet a vyhledání koeficientů

Webové stránky Ministerstva financí

Doporučení – použít elektronický nástroj a čísla 

do formuláře opsat



Elektronicky



Elektronické vyplnění

Po 1. lednu 2019 – aktualizace koeficientů

Jde vyplnit pouze řádné přiznání

Dílčí – vytisknout – přelepit řádné, zaškrtnout dílčí

Výhodnější – automatický dopočet daně

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/e

po2/uvod/vstup_expert.faces

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces


Daňový portál



Daňový portál



Daň z nemovitosti



Daň z nemovitosti – Záhlaví 



Daň – osobní údaje, kontakty



Daň – pozemky 



Daň – pozemky 



Daň – orná půda



Daň – travní porost



Daň – automatický výpočet



Daň – stavby 



Daň – celkem dopočteno



Daň – závěr 



Daň – protokol chyb



Daň – Kontrola chyb



Daň – tisk formuláře



Daň – tisk – pdf dokument



Daň – tisk – pdf dokument



Daň z nemovitosti – důležité 

Vyplňovat až po 1.1.2019

Vytištěný formulář podepsat

Podat do 31. ledna 2019 na FÚ Blansko

Zaplatit daň do 31. května 2019



Děkuji za pozornost
Jiri.kakac@gmail.com

Tel 777 266 535

mailto:Jiri.kakac@gmail.com

