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Informace 

  

Finančního úřadu pro Královehradecký kraj, územního pracoviště 

v Rychnově nad Kněžnou 

 
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 

 

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou  

upozorňuje poplatníky daně z nemovitých věcí, že od 01.09.2015 je možné daň z nemovitých 

věcí zaplatit v hotovosti na pokladně finančního úřadu v Královéhradeckém kraji pouze na 

Územním pracovišti v Rychnově nad Kněžnou, v Hradci Králové, v Náchodě, v Trutnově a 

v Jičíně.  

Pokladní hodiny:  

Pondělí  8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hod. 

Středa    8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hod. 

Daň z nemovitých věcí je také možné zaplatit převodem z účtu na číslo účtu 7755-

77626511/0710, KS 1148 - při platbě z účtu, KS 1149 - při platbě složenkou, VS rodné 

číslo/IČO nebo složenkou, které budou opět centrálně zpracovány a postupně rozesílány 

v průběhu měsíce května 2016. 

Od roku 2016 bude možné daň z nemovitých věcí nově zaplatit též prostřednictvím SIPO. Kdo 

bude mít zájem o tento způsob placení, odevzdá vyplněný formulář „Oznámení o placení daně 

z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ nejpozději do 31.01.2016 svému místně a věcně 

příslušnému správci daně a jeho daňová povinnost bude od roku 2016 automaticky hrazena 

prostřednictvím SIPO. Nedílnou součástí Oznámení o placení daně z nemovitých věcí 

prostřednictvím SIPO je doklad prokazující přidělení spojovacího čísla (např. doklad o přidělení 

spojovacího čísla nebo aktuální platební doklad SIPO, resp. rozpis bezhotovostní platby SIPO). 

Poplatníci daně z nemovitých věcí, kteří mají povinnost podat daňové přiznání k dani 

z nemovitých věcí na rok 2016 (tj. u kterých došlo ve srovnání s předchozím zdaňovacím 

obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně), tak mohou učinit elektronicky 

pomocí daňového portálu Finanční správy ČR na www.daneelektronicky.cz nebo se mohou 
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dostavit na kterékoli územní pracoviště finančního úřadu, kde jim odborní referenti budou 

nápomocni s vyplněním daňového přiznání. Poplatníci daně z nemovitých věcí, kteří mají 

zpřístupněnou datovou schránku, musí podání řádného a dodatečného přiznání k dani 

z nemovitých věcí učinit pouze datovou zprávou ve stanoveném formátu a struktuře 

odeslanou prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu s ověřenou 

identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky nebo 

podepsanou uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.  

V lednu 2016 budou úřední dny na Oddělení majetkových daní na Územním pracovišti 

v Rychnově nad Kněžnou,  Dobrušce a v Kostelci nad Orlicí rozšířeny, a to v pondělí a ve 

středu od 8:00 do 17:00, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 15:30 a v pátek od 8:00 do 14:00. 

 

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 

Finanční úřad dále upozorňuje plátce daně z přidané hodnoty, že novelizací § 101a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, skončí s platností od 

01.01.2016 výjimka z povinnosti podávat elektronicky daňová přiznání nebo dodatečná 

daňová přiznání k dani z přidané hodnoty, přílohy k těmto přiznáním, hlášení, přihlášku 

k registraci a oznámení o změně registračních údajů pro fyzické osoby, jejichž obrat nepřesáhl 

6 mil. Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 

To znamená, že od tohoto data jsou jmenovaná podání všichni plátci daně z přidané hodnoty 

povinni činit pouze elektronicky. 

 

 

 

                                                                                                    Ing. Radovan Kašpar v.r. 

ředitel sekce územního pracoviště  


