
 
Finan�ní ú�ad pro Jihomoravský kraj 
Nám�stí Svobody 4, 602 00 Brno 
 
 
 
 

�. j.: 4949277/20/3000-11460-705400 
 
Vy�izuje: Ing. Richard Kunc, Odd�lení majetkových daní 
Tel: (+ 420) 542 191 140, (+ 420) 542 191 111 
E-mail: Richard.Kunc@fs.mfcr.cz 
ID datové schránky: qdhn4c 
 
 
K rukám starost� obcí v p�sobnosti 
Finan�ního ú�adu pro Jihomoravský kraj 

 

 
 
VÝB�R DA�OVÝCH P	IZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH V�CÍ V ROCE 2021 
 
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 
 
obracíme se na Vás ve v�ci dan� z nemovitých v�cí, kterou upravuje zákon �. 338/1992 Sb., o 
dani z nemovitých v�cí, v ú�inném zn�ní. 
 
V m�síci lednu 2021 budou mnozí Vaši ob�ané podávat da
ové p�iznání k dani z nemovitých 
v�cí. Finan�ní ú�ad pro Jihomoravský kraj si je v�dom toho, že tato akce je každoro�n� spojená 
s kumulací poplatník� na podatelnách a také na odborných odd�leních územních pracoviš� 
Finan�ního ú�adu pro Jihomoravský kraj. Vzhledem k sou�asné epidemiologické situaci chceme 
tomuto p�edcházet, ovšem sou�asn� se nebráníme poskytováním služeb poplatník�m jako 
doposud (zejména pomoci s vypln�ním da
ového p�iznání k dani z nemovitých v�cí). Toho 
bychom cht�li docílit p�edevším prost�ednictvím telefonické komunikace, kdy na ur�ených 
telefonních �íslech, které Vám posíláme v p�íloze, budou poplatník�m k dispozici pracovníci 
majetkových daní, kte�í zodpoví veškeré dotazy týkající se dan� z nemovitých v�cí, nebo 
spojí poplatníky pímo na pracovníky spravující konkrétní poplatníky (tedy své správce 
dan�). Telefonicky rovn�ž pom�žeme poplatník�m s vypln�ním da�ového piznání, pi�emž 
se s poplatníkem dohodneme na form� pomoci, a to v takové mí�e, aby nebyla nutná 
návšt�va finan�ního ú�adu, nebo jeho územního pracovišt�, respektive aby bylo možné p�iznání 
poslat poštou, elektronicky prost�ednictvím da
ového portálu, p�ípadn� je podat prost�ednictvím 
sb�rného boxu. 
 
Kontakty k telefonickému �ešení problematiky dan� z nemovitých v�cí p�ikládáme v p�íloze 
a sou�asn� žádáme o její zve�ejn�ní tak, aby byla k dispozici co nejširšímu okruhu Vašich 
ob�an�. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 Ing. Martin Komárek 
 �editel 
 
 
Pílohy: 
Leták se seznamem telefonických kontakt� k dani z nemovitých v�cí 
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