
Fyzické osoby - stanovení spravujícího ÚzP poplatníka daně z nemovitostí  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vysvětlivky: 
FÚ  – původní finanční úřad, tj. finanční úřad zřízený zákonem č. 531/1990, o územních finančních orgánech (do r. 2012 včetně) 
obvod FÚ   - obvod územní působnosti původního finančního úřadu 
KFÚ  – finanční úřad zřízený zákonem č. 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky (od 1.1.2013) 
ÚzP  – územní pracoviště KFÚ 
spravující ÚzP   - ÚzP, u kterého je uložen spis poplatníka 

Fyzická osoba, která nemá místo 
pobytu v kraji a má nemovitosti v 
obvodu  jediného FÚ v kraji 

ÚzP v místě FÚ, v jehož obvodu 
byly nemovitosti v roce 2012 
 

Fyzická osoba, která má 
místo pobytu v kraji 

ÚzP v místě FÚ, v jehož 
obvodu bylo místo 
pobytu FO v roce 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky: 
FÚ  – původní finanční úřad, tj. finanční úřad zřízený zákonem č. 531/1990, o územních finančních orgánech (do r. 2012 včetně) 
obvod FÚ     - obvod územní působnosti původního finančního úřadu 
KFÚ  – finanční úřad zřízený zákonem č. 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky (od 1.1.2013) 
ÚzP  – územní pracoviště KFÚ 
určené ÚzP  – územní pracoviště v sídle kraje, nebo v hl. m. Praze, určené pro správu daně z nemovitostí ve vybraných případech 
ostatní případy  - u více FÚ stavby stejného druhu nebo stavby bez priority  

Fyzická osoba nebydlící v kraji, která byla v roce 2012 poplatníkem daně z nemovitostí u více FÚ  

Má stavby u jediného 

FÚ, pozemky 

u jiného FÚ 

ÚzP v místě FÚ, 

v jehož obvodu 

byly stavby v roce 

2012 

Má stavby u více FÚ – 

priorita dle druhu stavby 

Má obytný dům (H) 

u jediného FÚ 

ÚzP v místě FÚ, v 

jehož obvodu byl 

obytný dům v roce 

2012 

Nemá obytný dům 

ani byt, má stavbu 

pro  rod.  rekreaci  (J) 

u jediného FÚ  

ÚzP v místě FÚ, v 

jehož obvodu byla 

stavba pro rod. 

rekreaci v roce 2012 

ÚzP v místě FÚ,  

v jehož obvodu byl byt 

v roce 2012 

Nemá obytný dům, 

má byt (R) u jediného 

FÚ  

Ostatní 

případy 

Má pouze pozemky 

u více FÚ 

 

Určené ÚzP v místě sídla KFÚ 



Právnické  osoby - stanovení spravujícího ÚzP poplatníka daně z nemovitostí  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vysvětlivky: 
FÚ  – původní finanční úřad, tj. finanční úřad zřízený zákonem č. 531/1990, o územních finančních orgánech (do r. 2012 včetně) 
obvod FÚ     - obvod územní působnosti původního finančního úřadu 
KFÚ  – finanční úřad zřízený zákonem č. 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky (od 1.1.2013) 
ÚzP  – územní pracoviště KFÚ 
určené ÚzP  – územní pracoviště v sídle kraje, nebo v hl. m. Praze, určené pro správu daně z nemovitostí ve vybraných případech 
spravující ÚzP   - ÚzP, u kterého je uložen spis poplatníka 
 

Právnická osoba 

Má sídlo v kraji Nemá sídlo v kraji 

Určené ÚzP v místě 
sídla KFÚ 

Má v kraji nemovitosti, 
které byly v roce 2012 

v obvodu jediného FÚ  

Má v kraji nemovitosti, 
které byly v roce 2012 
v obvodu více FÚ 

ÚzP v místě FÚ, v jehož 
obvodu byly 
nemovitosti v roce 2012 

ÚzP v místě FÚ,  
v jehož obvodu 
bylo sídlo práv. 
osoby v roce 2012 
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