
List č.

Počet příloh 

17 Právní důvod
nároku na
osvobození

12 Název obce 13 Kód obce

14 Název KÚ
15 Kód KÚ

a)a) parcelní číslo
16 Parcela:

b) výměra
parcely v m2 b)

c)c) právní vztah

d)
d) nárok na

osvobození
výměra  v m2

e)e) zastavěná plocha
v m2

a)

b)

c)

d)

e)

1

Daňové identifikační číslo (příp. RČ/IČ)

II. ODDÍL
Údaje k dani z pozemků

11 Druh pozemku
A - orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad D - rybník s intenzívním a průmyslovým chovem ryb
B - trvalý travní porost E - zastavěná plocha a nádvoří
C - hospodářský les F - stavební pozemek

G - ostatní plocha

25 5450/b   MFin 5450/b - vzor č. 2

Finanční úřadPoplatníkMěr. j.

Kč

Základ daně podle § 5 odst. 1 a 2 zákona
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

Daň z pozemků
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

Výše nároku na osvobození podle § 4 a § 18
odst. 1 zákona (zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

Č. ř.

28 Daňová povinnost

27

25

Koeficient podle § 6 odst. 4 zákona

Sazba daně podle § 6 odst. 2 zákona23

Sazba daně podle § 6 odst. 1 zákona21

Základ daně podle § 5 odst. 3 zákona22

Cena pozemku za 1 m2

podle § 5 odst. 1 a 2 zákona19

Výměra druhu pozemku18

Kč

Kč

Kč/m2

m2

%

Kč

Kč

m2

20

24

Nárok na osvobození ve výměře26 m2

,

,

,

,
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d) nárok na
osvobození
výměra  v m2

e) zastavěná plocha
v m2

17 Právní důvod
nároku na
osvobození

e) e)

d) d)

c) právní vztah c) c)

b) b)
b) výměra

parcely v m2

a) parcelní číslo a) a)
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14 Název KÚ

13 Kód obce

15 Kód KÚ

12 Název obce

II. ODDÍL
Údaje k dani z pozemků

11 Druh pozemku

A - orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad D - rybník s intenzívním a průmyslovým chovem ryb
B - trvalý travní porost E - zastavěná plocha a nádvoří
C - hospodářský les F - stavební pozemek

G - ostatní plocha
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Výše nároku na osvobození podle § 4 a § 18
odst. 1 zákona (zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

Č. ř.

28 Daňová povinnost

27

25

Koeficient podle § 6 odst. 4 zákona

Sazba daně podle § 6 odst. 2 zákona23

Sazba daně podle § 6 odst. 1 zákona21

Základ daně podle § 5 odst. 3 zákona22

Cena pozemku za 1 m2

podle § 5 odst. 1 a 2 zákona19

Výměra druhu pozemku18

Kč
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m2

%
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Nárok na osvobození ve výměře26 m2
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Příloha č.

k Listu č.

s údaji k dani z pozemků   

16 Parcela:

a) parcelní číslo a) a)

b) výměra parcely
v m2 b) b)

c) právní vztah c) c)

d) nárok na osvobo-
zení výměra  v m2

d) d)

e) zastavěná
plocha v m2

e) e)

16 Parcela:

a) parcelní číslo a) a)

b) výměra parcely
v m2 b) b)

c) právní vztah c) c)

d) nárok na osvobo-
zení výměra  v m2

d) d)

e) zastavěná
plocha v m2

e) e)

16 Parcela:

a) parcelní číslo a) a)

b) výměra parcely
v m2 b) b)

c) právní vztah c) c)

d) nárok na osvobo-
zení výměra  v m2

d) d)

e) zastavěná
plocha v m2

e) e)

16 Parcela:

a) parcelní číslo a) a)

b) výměra parcely
v m2 b) b)

c) právní vztah c) c)

d) nárok na osvobo-
zení výměra  v m2

d) d)

e) zastavěná
plocha v m2

e) e)

3

Daňové identifikační číslo (příp. RČ/IČ)



Příloha č.

k Listu č.

s údaji k dani z pozemků   

16 Parcela:

a) parcelní číslo a) a)

b) výměra parcely
v m2 b) b)

c) právní vztah c) c)

d) nárok na osvobo-
zení výměra  v m2

d) d)

e) zastavěná
plocha v m2

e) e)
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d) d)

e) zastavěná
plocha v m2

e) e)
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a) parcelní číslo a) a)

b) výměra parcely
v m2 b) b)

c) právní vztah c) c)

d) nárok na osvobo-
zení výměra  v m2

d) d)
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a) parcelní číslo a) a)
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v m2 b) b)
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plocha v m2

e) e)
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5

40 Právní důvod
nároku na
osvobození

38 Stavba dokončena
v roce 39 Právní vztah

37 Popis stavby

36 Parcelní číslo

34 Číslo popisné
nebo evidenční

33 Kód KÚ

31 Kód obce

32 Název KÚ

35 Stavba na cizím
pozemku

30 Název obce

III. ODDÍL
Údaje k dani ze staveb

29 Druh stavby

H - obytný dům Stavba pro podnikatelskou činnost
I - ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu M - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství
J - stavba k individuální rekreaci včetně N - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní

rodinných domů využívaných  zemědělská výroba
k individuální rekreaci O - ostatní podnikatelská činnost

K - stavba k individuální rekreaci plnící doplňkovou funkci
L - garáž vystavěná odděleně od obytného domu P - ostatní stavba

List č.

Počet příloh 

Č.  ř. Měr.  j. Poplatník Finanční  úřad

Výměra zastavěné plochy podle § 10 zákona
(zaokrouhlí se na celé m2 nahoru)41 m2

Základní sazba daně
podle § 11 odst. 1 zákona

Počet nadzemních podlaží dalších

Koeficient podle § 11 odst. 3 a 4 zákona

Výsledná sazba daně
(zaokrouhlí se na 2 des. místa)

42

43

44

45

46

Zvýšení základní sazby za další
nadzemní podlaží podle § 11 odst. 2 zákona

Kč/m2

Kč/m2

Kč

,

,

,

Daň ze staveb
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

Kč

Výměra podlahové plochy nebytového
prostoru sloužícího k podnikání

Výše nároku na odpočet
podle § 18 odst. 2 zákona

Poměr výměry podlahových ploch podle § 9
odst. 2 zákona (zaokrouhlí se na 2 des. místa)

Zvýšení daně podle § 11 odst. 5 zákona
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

Výše nároku na osvobození podle § 9 zákona
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

47

48

49

50

51

52

Kč

Kč

Kč

m2

Kč

Daňová povinnost53

,



6

40 Právní důvod
nároku na
osvobození

38 Stavba dokončena
v roce 39 Právní vztah

37 Popis stavby

36 Parcelní číslo

34 Číslo popisné
nebo evidenční

33 Kód KÚ

31 Kód obce

32 Název KÚ

35 Stavba na cizím
pozemku

30 Název obce

III. ODDÍL
Údaje k dani ze staveb

29 Druh stavby

H - obytný dům Stavba pro podnikatelskou činnost
I - ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu M - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství
J - stavba k individuální rekreaci včetně N - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní

rodinných domů využívaných  zemědělská výroba
k individuální rekreaci O - ostatní podnikatelská činnost

K - stavba k individuální rekreaci plnící doplňkovou funkci
L - garáž vystavěná odděleně od obytného domu P - ostatní stavba

List č. 1

Počet příloh 

Č.  ř. Měr.  j. Poplatník Finanční  úřad

Výměra zastavěné plochy podle § 10 zákona
(zaokrouhlí se na celé m2 nahoru)41 m2

Základní sazba daně
podle § 11 odst. 1 zákona

Počet nadzemních podlaží dalších

Koeficient podle § 11 odst. 3 a 4 zákona

Výsledná sazba daně
(zaokrouhlí se na 2 des. místa)

42

43

44

45

46

Zvýšení základní sazby za další
nadzemní podlaží podle § 11 odst. 2 zákona

Kč/m2

Kč/m2

Kč

,

,

,

Daň ze staveb
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

Kč

Výměra podlahové plochy nebytového
prostoru sloužícího k podnikání

Výše nároku na odpočet
podle § 18 odst. 2 zákona

Poměr výměry podlahových ploch podle § 9
odst. 2 zákona (zaokrouhlí se na 2 des. místa)

Zvýšení daně podle § 11 odst. 5 zákona
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

Výše nároku na osvobození podle § 9 zákona
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

47

48

49

50

51

52

Kč

Kč

Kč

m2

Kč

Daňová povinnost53

,


