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Zasláno do datové schránky 
 
 
Žádost o vyvěšení informace k zákonu č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, 
dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“ 
 
 
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 
 
pro lepší informovanost poplatníků daně z nemovitých věcí si Vás dovolujeme požádat 
o vyvěšení informace (viz příloha č. 1) pro poplatníky daně z nemovitých věcí (např. na 
internetových stránkách Vaší obce jako informaci pro občany, popřípadě jiným vhodným 
způsobem, např. na úřední desce, uveřejněním v obecním zpravodaji), kteří si uplatňovali 
do roku 2021 osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí, ve 
znění platném do 31. 12. 2019, a to na základě přechodného období části první zákona 
č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním 
příjmů veřejných rozpočtů. 
 
 
Vzhledem k tomu, že přechodné období končí k 31. 12. 2021, je potřebné, aby si tito 
poplatníci zkontrolovali u pozemků remízků, hájů, větrolamů, mezí a pozemků 
ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat, možnost osvobození podle 
nového znění § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí. 
 
 
Pracovníci správce daně se snaží oslovit všechny poplatníky, u kterých bylo takové 
osvobození uplatněno, ale ne vždy se podaří je kontaktovat, a proto Vás žádáme 
o spolupráci při informování poplatníků. 
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Zároveň si Vám dovolujeme zaslat další informace, které Vám pomohou se zorientovat 
v problematice, pokud se na Vás obrátí poplatník s tím, že požaduje radu nebo potvrzení, 
že se jedná o pozemek, u kterého chce uplatnit výše uvedené osvobození podle 
současného znění zákona. 
 
 
Předem Vám děkujeme za spolupráci 
 
 
 
 
 
 Ing. Pavel Hájek 
  ředitel sekce a zástupce ředitele 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
[1] FS Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí  
[2] SZIF Informace pro poplatníky DNV 
[3] SZIF Jak zaevidovat krajinné prvky na své parcele při uplatnění osvobození 
[4] SZIF Obecné informace k žádosti  
[5] MZe Metodika mokřad  
[6] MZe Informace krajinné prvky 
[7] MŽP Mokřady mezinárodního významu 
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