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Nemovitost měsíce

Prodej pozemků pro

smíšený development
Lokalita: Obora Chomutice
Užitná plocha: 71 930 m²
Memorandum na vyžádání u makléře

Lokalita: Praha 9 – Vysočany
Užitná plocha: 33 m²
Cena: 12 000 Kč / měsíc

Pronájem bytu 1+kk
v osobním vlastnictví

G

Aktuální nabídka

OBORA CHOMUTICE | investičně –
developerská příležitost, která má svůj
příběh.

Jedná se o nabídku koupě souboru
pozemků o celkové výměře 71 930 m2,
které jsou napojitelné na stávající
komunikaci a napojovací body voda,
kanalizace, plyn, elektřina. Pozemky jsou
připravené pro residenční a komerční
development, a nachází v blízkosti
plánované D 35 (úsek Úlibice - Hořice), 18
km od Jičína směr Hradec Králové.

Soubor pozemků lze koupit jako celek (a
stavebně realizovat pro etapách), nebo po
jednotlivých částech s podílem na páteřní
komunikaci a produktovodech (pozemky
na výstavbu RD | pozemky na výstavbu BD
a ŘRD | pozemky na výstavbu komerčních
ploch s lesoparkem).

Pro více informací volejte nebo pište.

Zde může být i Vaše
nemovitost

+420 603 196 838
Víte o někom, kdo chce

prodávat? Vaše doporučení

odměním doporučitelskou

provizí.
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DANĚ 2021 
TÝKAJÍCÍ SE NEMOVITOSTÍ

Daň z nemovitých věcí 1.

Kdy podat přiznání?

Kdy zaplatit?

Do 1.4. 2021 (pokud jste nemovitost 
nabyli v roce 2020)

Do 31. 5. 2021, případně druhou
splátku do 30. 11. 2021

Získali jste nebo zdědili v roce 2020 nemovitost
(pozemek, stavbu či jednotku) nebo u vaší déle
vlastněné nemovitosti došlo ke změně okolností
podstatných pro stanovení daně, např. ke změně
výměry nebo druhu pozemku, změně v užívání
stavby, k nástavbě nebo zvětšení půdorysu
přistavěním? Pak byste měli podat daňové
přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2021.
Obvyklá lhůta pro podání daňového přiznání k
dani k nemovitým věcem do 31. 1.  je letos kvůli
pandemii koronaviru posunuta do 1. dubna 2021

Pokud vlastníte pouze jednu nemovitost, daň z nemovitosti podáváte pouze jednou. Poté vám
úřad bude zasílat každoročně složenku s vyměřenou částkou poštou (Pokud došlo k výše
zmíněným změnám, je nutné to ohlásit a nechat daň přepočítat). Pokud vlastníte nemovitostí
více a ve vícero krajích, hlavním finančním úřadem pro vás bude úřad v místě vašeho bydliště,
kde pak podáte přiznání za všechny nemovitosti najednou. Pokud jste se stali spoluvlastníky
nemovitosti, stačí, aby přiznání k dani podal jeden ze spoluvlastníků jako zástupce za všechny.

2. Daň z příjmu při prodeji/pronájmu

Kdy podat přiznání?

Kdy zaplatit?

Poštou do 1. 4. 2021
Elektornicky do 1. 5. 2021

Do 1. 4. 2021 / 1. 5. 2021

Daň z příjmu při prodeji/ pronájmu nemovitosti platí vždy
prodávající a přiznává ji v rámci běžného daňového
přiznání k dani z příjmu.

POZOR ZMĚNA! Od 1. ledna 2021 se prodlužuje doba
časového testu pro příjmy z prodeje nemovité věci 
neurčené k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Od daně tedy
budete osvobozeni, pokud jste vlastníkem nemovitosti déle
než 10 let. Pokud jste však podali návrh na vklad kupní
smlouvy do 31. 12. 2020, tak se na vás vztahuje stále 5letá
lhůta.

Osvobozeni jste i v případě, pokud jste nemovitost
minimálně dva roky vlastnili a zároveň v ní po dobu těchto
dvou let bydleli, anebo pokud jste veškeré příjmy z prodeje
využili pro zajištění nového vlastního bydlení. PODMÍNKA -
před prodejem musíte vy sami nemovitost užívat. 

V případě daňové povinnosti,
je nutné finanční úřad
informovat do konce března
následujícího roku po prodeji.



2AUKCE

LODŽIE

BALKÓN

DEPOZITUM

Způsob prodeje
nemovitosti, který
zajistí nejvyšší
možnou cenu. 

Malá terasa vystupující 
z půdorysu domu.
Zábradlí je ze 3 stran

Zapuštěná terasa, 
která nevystupuje 
z půdorysu domu.  
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Úschova, vklad u
peněžního ústavu.

MEZONET

MEZANIN

Podlaží mezi patry.
Např. prostor mezi
schody v domě.

Designová úprava
nemovitosti před
samotným prodejem.

TAJENKA
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Název pro byt ve
dvou a více úrovních
(patrech)
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HOME STAGING

Se mnou Vaší nemovitost prodáte 
1 2 3 4 5 6 7

MÁTE JASNO V POJMECH?

Spojte písmenka s číslicemi a vyluštěte si tajenku.

+420 603 196 838 miroslav.herain@re-max.cz


