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K rukám starostů obcí v působnosti 
Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj 

 

 
 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto. 
 
Dovolujeme si Vám oznámit, že ve dnech 26. 4. – 27. 5. 2019 bude zpřístupněn k nahlédnutí na 
všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj hromadný předpisný 
seznam. Hromadným předpisným seznamem se stanovuje daň z nemovitých věcí poplatníkům, 
u nichž na zdaňovací období roku 2019 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, 
respektive oproti částce dříve vypočtené v daňovém přiznání. 
 
V této souvislosti je Vám samostatnou zprávou zasílána veřejná vyhláška evidovaná pod č. j. 
2155499/19/3000-11460-705400, kterou je obecní úřad povinen zveřejnit při doručování 
hromadným předpisným seznamem ve smyslu ust. § 49 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, v účinném znění. Žádáme Vás tedy o její zveřejnění po dobu zpřístupnění hromadného 
předpisného seznamu k nahlédnutí (26. 4. – 27. 5. 2019) a o zaslání informace o době jejího 
vyvěšení poté, co bude sejmuta, na adresu Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj. 
 
Pro případné informování veřejnosti zasíláme v příloze informační letáky k zpřístupnění 
hromadného předpisného seznamu a k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí. 
 
V případě Vašich dotazů k dani z nemovitých věcí se neváhejte obracet na pracovníky oddělení 
majetkových daní Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj: 
 
Eva Lukášová, mail: eva.lukasova@fs.mfcr.cz, telefon: 542 192 142 
Bc. Andrea Koščová, mail: andrea.koscova@fs.mfcr.cz, telefon: 542 192 143 
Ing. Richard Kunc, mail: richard.kunc@fs.mfcr.cz, telefon: 542 192 140 
 
S pozdravem 
 
 
 

 Ing. Martin Komárek 
 ředitel finančního úřadu 
 
 

Přílohy 
Leták k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019 (MF-Inf 10 vz. 12) 
Leták k zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2019 
(MF-Inf 15 vzor č. 10) 
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