
BlanskuFinanèní úøad v
Smetanova 3, 678 11 Blansko

tel. 516 487 330
tel. 516 487 331
tel. 516 487 332
tel. 516 487 333

Vyøizuje: Daòková Marie
Radoušová Dana
Kutilová Dana
Sotoláøová Zdenka

Daò z v roce
Vážená paní starostko,
Vážený pane starosto,

obracíme se na Vás se žádostí
(vyvìšením na úøední tabuli) s
k dani z nemovitostí na rok 2005.

o pomoc pøi seznámeni obèanù
následujicim sdìlenim a informací

s úèinnosti od 1.ledDa 2005 je schválena novela zákona o dani
z nemovitostí. Zmìnou ustanovení § 3 odst.2 zákona o dani
z nemovitostí è.338/1992Sb. ve znìní p.p., dochází ke zmìnì v urèení
osoby poplatníka danì z nìkterých pozemkù.
Podle nové právní úpravy vlastnikùm pozemkù vzniká povinnost
pøiznat na zdaÏovaci obdobi roku 2005 daò za pozemky, které byly
v roce 2004 pronajaty, a u kterých do 31.12.2004 došlo èinnosti
katastru nemovitosti - obnovou katastrálniho operátu k pøevedeni
tìchto pozemkù do parcel katastru nemovitosti.
Povinnost podat daòové pøiznání vzniká vlastníkùm pozemkù bez ohledu
na skuteènost, zda pozemky sami uživaji, èi nadále pronaj~ji.
.v pøípadì spoluvlastnictví je povinen za nemovitost, která je
pøedmìtem zdanìní podat daòové pøiznání pouze jeden ze
spoluvlastníkù tzn. spoleèný zástupce poplatníkù.
Nájemce je poplatníkem danì z pozemkù pouze u pozemkù evidovaných
v katastru nemovitosti zjednodušeným zpùsobem, pozemkù spravovaných
Pozemkovýul fondem ÈR a Fondem [lárodního majetku ÈR.
Termín pro podáni úplného a dilèiho daòového pøiznáni pro rok 2005
do 30. dubna 2005.

S pozdravem

" .. " ..
Ing. Hana Senkýrova v.r
øeditelka FÚ v Blansku

Pøíloha: V pøiloze zasiláme seznam obci okresu Blansko(s
rozdìlenim dle mistni pøi slušnosti k finanènim úøadùm), kde
byla provedena digitalizace pozemkù, tzn. že v tìchto
katastrálnich územlch vzniká nová povinnost pro vlastniky
pøiznat a zaplatit daò.
Info~èni leták MF, Pokyny,
Seznam KÚ



Informaèní leták Ministerstva financí

Tímto letákem se doplòují Pokyny k vyplnìní pøiznání k dani z nemovitostí od r. 2005 (tiskopis MF
È. 25 5450/1 vzor 9), které, vzhledem k datu vydání novely zákona o dani z nemovitostí, tyto informace

neobsahují.

1. Zmìny v urèení osoby poplatníka danì z nìkterých pozemkù
Novelou ustanovení § 3 odst. 2 zákona è. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znìní pozdìjších pøedpisù,

dochází s úèinností od I. I. 2005 k zásadní zmìnì pøi urèení osoby poplatníka danì z nìkterých pozemkù.

Podle nové právní úpravy vzniká na zdaò ovací období roku 2005 povinnost vlastníkùm pozemkù pøiznat daò za
pozen1ky, které byly døíve (tj. vnìkterém z pøedchozích zdaò ovacích období od roku 1993) evidovány zjednodušeným
zpùsobem (na listu vlastnictví nebyl u parcely uveden druh pozemku), pokud byly ve zdaò ovacím období roku 2004
pronajaty, a do 31. prosince 2004 došlo èinností katastru nemovitostí - digitslizací èi obnovou katastrálního operátu
k pøeyedení tìchto pozemkù do parcel katastru nemovitostí (na listu vlastnictví je oznaèen druh a zpùsob využití
pozemku). Povinnost daò pøiznat vzniká vlastníkùm tìchto pozemkù bez ohledu na jejich pøípadný pronájem a bez
ohledu na skuteènost, zda existují èi neexistují hranice parcely katastru nemovitostí v terénu.

Vlastník, resp. spoleèný zástupce spoluvlastníkù tìchto pozemkù je povinen do 31. ledna roku 2005 podat daòové
nebo dílèí daòové pøiznání a v nìm pøiznat k dani pøedmìtné pozemky.

Nájemce zùstává poplatníkem danì na zdaò ovací období roku 2005 u pronajatých pozemkù evidovaných
v katastru nemovitostí pouze zjednodušeným zpùsobem (na listu vlastnictví je takový pozemek veden bez oznaèení
druhu a zpùsobu využití pozemku) a dále u pozemkù, spravovaných Pozemkovým fondem Èeské republiky nebo
Správou státních hmotných rezerv, a nebo pøevedených na Fond národního majetku Èeské republiky.

Pro zjištìní, zda jsou pozemky v katastru nemovitostí evidovány zjednodušeným zpùsobem èi v podobì parcel
katastru, lze využít aktuálního výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví, pøípadnì lze tyto skuteènosti ovìøit za
jednotlivé pozemky konkrétních parcelních èísel prostøednictvím internetu na stránkách Èeského úøadu zemìmìøického
a katastrálního (ÈÚZK) na adrese www.cuzk.cz - nabídka Nahlížení do katastru a prùbìh øízení - Inforn1ace z KN -
volba: Parcela.

2. Stanovení termínu pro podání daòového pøiznání k nemovitostem, u nichž nebylo
do 31. ledna zdaòovacího období rozhodnuto o návrhu na vklad do katastru

s úèinností od 1.1.2005 bylo novelizováno také ustanovení § 13a zákona È. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve
znìní pozdìjŠ1Ch pøedpisù (doplnìn odst. 7) tak, aby poplatník danì z nemovitostí nebyl vystaven sankcím za pozdní
podání daòového pøiznání v pøípadech, kdy by byla pøekroèena zákonná lhùta pro jeho podání v dùsledku trvání øízení
o povolení vkladu do katastl"U nemovitostí.

Podle nové právní úpravy v pJ1padì, kdy byl podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí, a do 31. ledna zdaòovacího období o nìm nebylo rozhodnuto, je poplatník povinen podat daòové
pøiznání nejpozdìjí do konce tøetího mìsíce následujícího po mìsíci, v nìmž b~'l zapsán vklad práva do
katastru nemovitostí. Daòové pøiznáni poplatník podá,'á za zdaòovací období následujici po roce, v nìmž
vznikl)' práv ni úèinky vkladu.

MI' "nT



Seznam katastrálních území na okrese B LAN S K O,
kde byla do 1.1.2005 dokonèena digitalizace

Deštná
Horní Smržov
Kunštát
Klevetov
Olešnice
Oøechov
Roubanina
Sulíkov
Sychotín
Újezd u Kunštátu
Vøesice

Baèov
Bezdìèí
Hrádkov
Koøenec
Korbelova Lhota
Kozárov
Kunice
Lhota u Lysic
Ludíkov
Laènov
Mladkov
v v

Stechov
Tasovice
Valchov
Velké Opatovice
Vratíkov
Sudice
Lhota Rapotina

v ,
Brt'ov u Cerne hory
Brumov u Lomnice
Brusná
Bøezina u Køtin
v ,

Cerna Hora
HabrLJvka
Hluboké Dvory
Jedovnice
Jeneè
Jestøebí
Klepaèov
Kunièky
Lažánky u Blanska
Lažany
LipLJvka
Lubì
Malá Lhota
Milonice u LipLJvky
Olomuèany
Osiky
Proseè u Bžezi ny
Rájec nad Svitavou
Rudice u Blanska
Øepka
Senetáøov
Sloup v Moravském krasu
Svatá Kateøina
Svinošice
Synalov
Šebrov
Tìchov, v,
Ujezd u Cerne Hory
Závist
Zhoø u Rohozce
v , v ,
Zernovnlk u Cerne Hory




