
Výnos z daně z nemovitých věcí je příjmem obcí. 

 

  

Složenky budou poplatníkům doručeny nejpozději do 25. května 2022. Kdo se 
přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostane všechny potřebné 
informace do své e-mailové schránky. Prostřednictvím datové schránky jsou tyto 
informace zasílány jejím držitelům. Lhůta pro zaplacení daně (nebo její první 
splátky) končí 31. května 2022. 

  

Na složenkách je předtištěn bankovní účet finančního úřadu, na který se daň platí, včetně předčíslí 

a kódu banky. Nejpohodlnějším způsobem jak daň zaplatit, je prostřednictvím internetového 

bankovnictví. Složenka obsahuje i QR kód, po jehož načtení se vyplní potřebné údaje. Složenka nedorazí 

těm, kteří mají datovou schránku, platí prostřednictvím SIPO, nebo se přihlásili k zasílání údajů pro 

placení daně na e-mail, popřípadě mají daň do 30 Kč. 

Daň z nemovitých věcí je stanovena celkovou částkou za všechny nemovité věci poplatníka, které se 

nacházejí na území příslušného kraje. Na alonži složenky je také uveden název a adresa spravujícího 

územního pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen svůj daňový spis k dani z nemovitých 

věcí. Kdo vlastní více nemovitých věcí v jednom kraji a nemá daň vyšší než 5 000 Kč, najde v obálce 

jen jednu složenku. Platby za všechny nemovité věci v kraji budou sečteny dohromady. Kdo vlastní 

nemovité věci na území různých krajů nebo platí daň vyšší než 5 000 Kč, najde v obálce více složenek. 

Nepřesáhne-li částka daně 5 000 Kč, je splatná celá do 31. května 2022. Je-li daň vyšší než 5 000 Kč, je 

splatná ve dvou splátkách (do 31. května a do 30. listopadu 2022), avšak poplatník ji může v termínu do 

31. května 2022 zaplatit i najednou. Nejčastějšími způsoby placení daně jsou:   



•          - bezhotovostní převod z účtu poplatníka na účet finančního úřadu, 

•          - na poště daňová složenka bez poplatku (platí jen pro fyzické osoby) nebo běžná složenka, 

•          - prostřednictvím SIPO (platí pro poplatníky, kteří se k této službě přihlásili na finančním úřadě 

do 31. ledna 2022). 

•           

Podrobnější informace k placení daně z nemovitých věcí naleznete na: Placení daní | Daně | Finanční 

správa (financnisprava.cz) 

Čísla bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nemovitých věcí jsou k dispozici 

zde: Bankovní účty finančních úřadů | Placení daní | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz) 

Variabilní symbol:  

rodné číslo poplatníka – fyzické osoby nebo IČ právnické osoby 

Konstantní symbol: 

1148 – při bezhotovostní platbě převodem z účtu 

1149 – při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou 

0001 – při hotovostní platbě daňovou složenkou 

  

  

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani/bankovni-ucty-financnich-uradu

