
PoVlNNosT PoDAT PŘŽNÁNĺ
K DAN| z NEMoVlTosTĺ

Vdůs|edku revize může dojít ke změně okolností
rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí.
Takovou okolnostíje např. údaj o druhu pozemku.

Změny údajů o druhu pozemků jsou okolnostmi
rozhodnými pro vyměřenĺ daně z nemovitostí.
Vlastník nemovitostí je tedy povinen za

nemovitosti, u nichž došlo ke změnám těchto
rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí
daňové přiznání na rok následující po roce, ve
kterém tyto změny nastaly.

Podle ustanovení s 13a odst. 1 zákona o dani
z nemovitostí, je Vlastník povinen podat úp|né nebo
dílčí daňové přlznání do 31. ledna příslušného roku.

Pokud tak v zákonem stanoveném teÍmínu neUčiní,
vznikne mu podle ustanovení ś 250 daňového řádu
povinnost zaplatit pokutu (závis|ou na výši
vyměřované daně a počtu dní prodlení, vždy však ve
výši minimálně 500 Kč). NenĹ|i daň včas zaplacena, .ie
poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení pod|e

ś 252 téhož Żákona.

PŘIzNÁNĺ

PoVlNNosTl vLASTNĺKŮ
PoDLE KATASTRÁLľĺľo zÁxoľł

PoVinnosti vla5tníků jsou dány 5 37 katastrálního
zákona. U revize katastru jsou to zejména povinnostl:

/ zúčastnlt se na výzvu katastrálního úřadu jednání
/ ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru

týkající se jejich nemovitostĹ a to do 30 dnů ode
dne jejlch vzniku, a předložit listinU, která Żměnu

dokládá
y' na vÝzvu katastrá|ního úřadu před|ožit ve

stanovené lhůtě příslušné |istiny pro zápis do
katastru

REVIZE
KATASTRU NEMoVlTosTí

Katastr nemoVitostí je podle katastrálního zákona
zdrojem informací, které slouží vedle ochrany práv

knemovitostem ikce|é řadě dalších úče|ů' Ztěchto
důvodů je nezbytné, aby údaje katastÍu co nejvíce
odpovída|y skutečnému stavu v terénu, a proto je

vlastníkům uložena povinnost ohlašovat změny údajů
katastru týkající se jeJich nemovltostí.

!*S
Pokud vlastník neplní povinnosti dle 5 37 katastrálního
zákona, může svým jednáním (a to i paslvním) naplnit
skutkovou podstatu přestupku dle 5 57 katastrá|ního
zákona.

lnformace o nedořešených nesouladech se
zveřejňují na internetovtých stŕánkách ČÚzK
(www.cuzk.cz) pľostřednictvím aplikace
Nahlížení do katastřu nemovitostí.

český úřad zeměměřický a katastrální
ústřední správní úřad zeméměřictvĺ a katastru nemovitostí

České republĺky

o této sVé povinnosti někteří Vlastníci nevědí. V řadě
případů navíc k neohlášení změny moh|o dojĹt za
předchozích Vlastníků. 5 cílem nápravy tohoto stavu
provádí katastrální úřad revizi katastru.

Pokud jste do schránky obdrželi tento informační
leták, s největší pravděpodobností byla ve Vaší obci
zahájena revize katastru nemovitostí'
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