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S ohledem na ustanovení § 38 zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších přepi-
sů (dále jen „daňový řád“), kdy jsou osoby zúčastněné 
na správě daní oprávněny při porušení zásady postupo-
vat v řízení bez zbytečných průtahů (§ 7 odst. 1 daňového 
řádu) domoci se nápravy tím, že upozorní na porušení 
této zásady správce daně nejblíže nadřízeného správci 
daně, který výše uvedenou zásadu porušil, a z důvodu 
vyřizování podání osob zúčastněných na správě daní 
v přiměřených lhůtách, zejména s přihlédnutím k prin-
cipům „dobré správy“, stanovím pro věcně příslušné 
útvary Ministerstva financí, orgány Finanční správy 
České republiky a orgány Celní správy České republiky 
(dále jen „správní orgán“) k vyřízení podání osob zú-
častněných na správě daní lhůty:

I.
Délka lhůt

Při vyřizování níže specifikovaných podání osob 
zúčastněných na správě daní stanovuji následující lhůty:

1. 6 měsíců
a) pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustano-

vení § 116 odst. 1 daňového řádu s výjimkou 
případů uvedených v bodu 2 písm. d),

b) pro vydání rozhodnutí o povolení obnovy říze-
ní nebo rozhodnutí o zamítnutí obnovy řízení 
dle ustanovení § 119 odst. 1 daňového řádu,

c) pro vydání rozhodnutí ve věci obnovy řízení 
dle ustanovení § 120 odst. 4 daňového řádu,

d) pro vydání rozhodnutí o prominutí daně nebo 
příslušenství daně dle ustanovení § 259 daňo-
vého řádu, s výjimkou případů, ve kterých je 
oprávněn rozhodnout ministr financí podle 
ust. § 260 daňového řádu.

2. 3 měsíce
a) pro vydání rozhodnutí o delegaci místní pří-

slušnosti či rozhodnutí o zrušení, změně nebo 
potvrzení delegace dle ustanovení § 18 daňo-
vého řádu,

b) pro vydání rozhodnutí o vyloučení úřední oso-
by dle ustanovení § 77 daňového řádu,

c) pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustano-
vení § 113 odst. 1 písm. a) a b) daňového řádu,

d) pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustano-
vení § 116 odst. 1 daňového řádu proti roz-
hodnutí o záznamní povinnosti dle ustanovení 
§ 97 daňového řádu,

e) pro vydání rozhodnutí o závazném posouzení 
dle ustanovení § 132 odst. 1 daňového řádu 
za podmínek vymezených ve zvláštním záko-
ně, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,

f) pro vydání rozhodnutí o námitce dle ustanove-
ní § 159 odst. 3 daňového řádu,

g) pro vydání rozhodnutí o přijetí ručení třetí 
osoby dle ustanovení § 173 odst. 1 daňového 
řádu.

3. 30 dnů
a) pro vydání rozhodnutí o navrácení lhůty v pře-

dešlý stav dle ustanovení § 37 odst. 2 daňového 
řádu,

b) pro vydání rozhodnutí o vyslovení neúčinnosti 
doručení dle ustanovení § 48 odst. 3 daňového 
řádu,

c) pro vydání rozhodnutí o opravě zřejmých ne-
správností dle ustanovení § 104 odst. 1 daňo-
vého řádu,

d) pro vydání rozhodnutí o prohlášení nicotnos-
ti rozhodnutí dle ustanovení § 105 daňového 
řádu,

e) pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustano-
vení § 113 odst. 1 písm. c) daňového řádu,

f) pro vydání rozhodnutí o přijetí finanční záruky 
dle ustanovení § 173 odst. 2 daňového řádu,

g) pro vydání rozhodnutí o stanovení záloh dle 
ustanovení § 174 odst. 5 a 6 daňového řádu,

h) pro vydání rozhodnutí o odložení daňové exe-
kuce a pro vydání rozhodnutí, kterým se daňo-
vá exekuce zcela zastaví, dle ustanovení § 181 
odst. 1, 2 daňového řádu,

i) pro vydání rozhodnutí o snížení výše částky, 
která má být sražena v příslušném výplatním 
období ze mzdy dlužníka dle ustanovení § 187 
odst. 3 daňového řádu,

j) pro vydání rozhodnutí o žádosti o prodloužení 
lhůty k úhradě nejvyššího dražebního podání 
dle ustanovení § 226 odst. 1 daňového řádu,

k) pro vydání rozhodnutí o rozvrhu výtěžku draž-
by dle ustanovení § 230 odst. 1 daňového řádu,

l) pro vydání rozhodnutí o stížnosti na postup 
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plátce daně dle ustanovení § 237 odst. 4 daňo-
vého řádu,

m) pro vydání rozhodnutí o potvrzení postavení 
právního nástupce dle ustanovení § 240 odst. 1 
daňového řádu.

II.
Běh lhůt

1. Lhůty stanovené tímto pokynem se počítají ode dne 
doručení podání osoby zúčastněné na správě daní 
správnímu orgánu. Výjimkou je případ vydání roz-
hodnutí ve věci obnovy řízení dle ustanovení § 120 
odst. 4 daňového řádu – čl. I bod 1 písm. c), kdy 
jsou lhůty počítány ode dne nabytí právní moci roz-
hodnutí o povolení obnovy řízení. V případě vrá-
cení odvolání nadřízeným správním orgánem niž-
šímu správnímu orgánu (ustanovení § 116 odst. 3 
daňového řádu) k vydání rozhodnutí dle čl. I bod 2 
písm. c) a čl. I bod 3 písm. e) se lhůty počítají ode 
dne, kdy je odvolání vráceno. Dojde-li ke zrušení 
rozhodnutí ve správním soudnictví a vrácení věci 
správci daně k dalšímu řízení, běží lhůty stanovené 
v čl. I pro vydání nového rozhodnutí ve věci znovu 
ode dne, kdy se správci daně vrátí od soudu spiso-
vý materiál. Jestliže není podání doručeno místně 
příslušnému správnímu orgánu, prodlužují se lhůty 
stanovené čl. I o jeden měsíc.

2. Běh lhůt se staví dle ustanovení § 34 daňového 
řádu ode dne vydání rozhodnutí, kterým správce 
daně vyzývá osobu zúčastněnou na správě daní 
k součinnosti, do pátého pracovního dne ode dne, 
kdy byla správci daně poskytnuta požadovaná sou-
činnost. Do běhu stanovených lhůt se nezapočítá-
vá doba dožádání podle ustanovení § 17 daňového 
řádu a doba ode dne vydání rozhodnutí o atrakci 
dle § 19 daňového řádu do nabytí právní moci to-
hoto rozhodnutí. Běh lhůt se staví i po dobu sou-
střeďování či doplňování stanovisek a podkladů 
od osob zúčastněných na správě daní nebo ostat-
ních správců daní, která jsou nezbytná pro vyřízení 
podání. Dále se do běhu lhůt nezapočítává doba 
ode dne odeslání výzvy k zaplacení správního po-
platku do uplynutí doby určené k úhradě správní-
ho poplatku a rovněž se nezapočítává lhůta řízení 
projednávání o opravném prostředku, bude-li toto 
rozhodnutí podkladem pro vydání jiného rozhod-
nutí, např. čl. I bod 3 písm. h). Lhůty stanovené po-
dle čl. I neběží též po dobu řízení o otázce, o níž je 
příslušný rozhodnout soud. Dále se běh lhůt staví 
při mezinárodním dožádání informací podle usta-
novení § 9 odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o me-
zinárodní spolupráci při správě daní a o změně 
dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a to ode dne odeslání dožádání do dne 

obdržení odpovědi na dožádání od příslušného 
úřadu smluvního státu. Ke stavění běhu lhůt může 
dojít i opakovaně.

3. V případě, že je pro vyřízení věci ministrem financí 
zřízena komise, běh lhůt se staví po dobu projedná-
ní v této komisi.

4. Je-li podání osobou zúčastněnou na správě daní 
doplněno a toto doplnění je správci daně doručeno 
jeden měsíc a méně před uplynutím lhůty stanove-
né podle čl. I, příp. prodloužené podle tohoto čl. 
bod 5 až 7, lhůta pro vyřízení se prodlužuje o jeden 
měsíc ode dne doručení doplnění správnímu orgá-
nu příslušnému k rozhodnutí. Obdobně se postu-
puje při opakovaném doplnění.

5. Ve složitých a odůvodněných případech může lhů-
ty stanovené podle čl. I bodu 1, bodu 2 písm. a) 
až e) a bodu 3 písm. a) až e) prodlužovat nejblíže 
nadřízený správní orgán, v případě žádosti věcně 
příslušného odboru Generálního finančního ře-
ditelství jeho generální ředitel, v případě žádosti 
věcně příslušného odboru Generálního ředitelství 
cel jeho generální ředitel a v případě žádosti útva-
ru Ministerstva financí věcně příslušný náměstek 
ministra, nejvýše na dvojnásobek původní lhůty 
k vyřízení.

6. Ve složitých a odůvodněných případech může lhůty 
stanovené podle čl. I bodu 2 písm. f) a g) a bodu 3 
písm. f) až m) prodlužovat ředitel orgánu Finanč-
ní správy České republiky a ředitel orgánu Celní 
správy České republiky příslušného k rozhodnutí, 
nejvýše na dvojnásobek původní lhůty k vyřízení.

7. V mimořádných a odůvodněných případech, ze-
jména u případů s mezinárodním prvkem, může 
věcně příslušný útvar Ministerstva financí dále pro-
dlužovat původní lhůty k vyřízení i nad rámec sho-
ra stanovených lhůt, pokud k vyřízení nestačila již 
lhůta prodloužená. Prodloužil-li lhůtu podle bodu 
5 generální ředitel Generálního finančního ředitel-
ství nebo generální ředitel Generálního ředitelství 
cel, prodlouží lhůtu příslušný náměstek ministra. 
Prodloužil-li lhůtu podle bodu 5 náměstek minis-
tra, je k dalšímu prodloužení příslušný ministr.

8. Běh výše uvedených lhůt je limitován podle po-
vahy řízení prekluzivní lhůtou podle ustanovení 
§ 148 daňového řádu, popř. lhůtou stanovenou 
zvláštním zákonem (např. § 44a odst. 9 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změ-
ně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů atd.). Dále je běh lhůt limitován podle povahy 
řízení také lhůtou obsaženou v ustanovení § 160 
daňového řádu.
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III.
Přechodná, závěrečná a zrušovací ustanovení

1. Lhůty stanovené tímto pokynem se použijí u všech 
daňových řízení zahájených ode dne nabytí účin-
nosti tohoto pokynu a u neukončených daňových 
řízení, zahájených přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto pokynu, u kterých se postupovalo dle Pokynu 
č. MF-4.

2. Do běhu lhůt stanovených tímto pokynem se u ne-
ukončených daňových řízení, zahájených přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto pokynu, započte též 
doba, která uplynula ode dne zahájení těchto řízení 

do dne předcházejícímu dni nabytí účinnosti toho-
to pokynu.

3. Zrušuje se Pokyn č. MF-4 o stanovení lhůt při sprá-
vě daní č.j. MF-111307/2013/39.

4. Tento pokyn nabývá účinnosti prvním dnem druhé-
ho kalendářního měsíce následujícího po dni zve-
řejnění pokynu ve Finančním zpravodaji.

Ing. Andrej Babiš, v. r.
ministr financí



Finanční zpravodaj 5/2015Strana 102

Ministerstvo financí podle § 36 odst. 1 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších před-
pisů, oznamuje vydání změn Českých účetních stan-
dardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 
č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uveřejně-
ných pod č. 64 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze 
dne 31. 12. 2004, ve znění změny uveřejněné pod č. 22 
ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 ze dne 31. 12. 2009 
a změn uveřejněných pod č. 43–59 ve Finančním zpra-
vodaji č. 1/2014 ze dne 31. 12. 2013.

Čl. I

České účetní standardy pro účetní jednotky, které 
účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů, uveřejněné pod č. 64 ve Finančním zpra-
vodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. 12. 2004, ve znění změny 
uveřejněné pod č. 22 ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 
ze dne 31. 12. 2009 a změn uveřejněných pod č. 43–59 
ve Finančním zpravodaji č. 1/2014 ze dne 31. 12. 2013 
(dále jen „ČÚS“), se mění takto: 

1. V bodu 2. Obsah ČÚS u čísla 210 se slova „Finanční 
umístění (investice)“ nahrazují slovem „Investice“.

2. V bodu 2. Obsah ČÚS u čísla 211 se slova „Finanč-
ní umístění“ nahrazují slovem „Investice“.

3. V ČÚS č. 202 bod 2.3.1. se za slova „věcnými prá-
vy“ vkládají slova „k cizím věcem“.

4. V ČÚS č. 202 bod 2.3.4. se slova „Jiná finanční 
umístění“ nahrazují slovy „Jiné investice“.

5. V ČÚS č. 202 bod 2.4.4. se za slovo „rezerv“ dopl-
ňují slova „(hodnota zajištění)“.

6. V ČÚS č. 205 bod 1. se slovo „Prémie“ nahrazuje 
slovem „Bonusy“ a slova „finančního umístění“ se 
nahrazují slovem „investic“.

7. V ČÚS č. 207 bod 1. se slova „položek, které zahrnu-
je,“ nahrazují slovy „položky D.“ a slova „podílu zajiš-
ťovatelů na nich“ nahrazují slovy „hodnotě zajištění“.

8. V ČÚS č. 207 bod 1.1. se za slovo „rezerv“ doplňují 
slova „(hodnota zajištění)“.

9. V ČÚS č. 207 bod 2. se slova „podíl zajišťovatelů“ 
nahrazují slovy „hodnota zajištění“.

10. V ČÚS č. 207 bod 3. se slova „stanovené v § 22 
odst. 1 písm. e) a f) vyhlášky“ nahrazují slovy „ , které 
vyhláška požaduje uvést v příloze v účetní závěrce“.

11. V ČÚS č. 207 bod 4. se slova „podílu zajišťovatelů“ 
nahrazují slovy „hodnotě zajištění“.

12. V ČÚS č. 207 bod 5. se slova „rezervě na pojistná 
plnění“ nahrazují slovy „rezervě na pojistná plnění 
nevyřízených pojistných událostí“.

13. V ČÚS č. 208 bod 3. se slova „hospodářský výsle-
dek“ nahrazují slovy „výsledek hospodaření“.

14. V ČÚS č. 209 bod 2. se slova „Rezervy na ostatní 
rizika a ztráty“ nahrazují slovem „Rezervy“.

15. V ČÚS č. 210 se v nadpisu slova „Finanční umístění 
(investice)“ nahrazují slovem „Investice“.

16. V ČÚS č. 210 bod 1. se slova „Finanční umístění 
(investice)“ nahrazují slovem „Investice“ a slova 
„položek, které zahrnuje,“ se nahrazují slovy „po-
ložky D.“.

17. V ČÚS č. 210 bod 2. se slova „věcných břemenech“ 
nahrazují slovy „věcných právech k cizím věcem“.

18. V ČÚS č. 210 bod 3. se slova „Finanční umístění“ 
nahrazují slovem „Investice“ a slova „Jiná finanční 
umístění“ se nahrazují slovy „Jiné investice“. 

19. V ČÚS č. 210 bod 4. se slova „Jiná finanční umístě-
ní“ nahrazují slovy „Jiné investice“ a slova „finanč-
ní umístění“ se nahrazují slovem „investice“.

20. V ČÚS č. 210 bod 6. se slova „podle § 27 odst. 1 
písm. c) zákona“ zrušují.
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21. V ČÚS č. 211 se v nadpisu a textu ČÚS slova „Fi-
nanční umístění“ nahrazují slovem „Investice“ 
a slova „finanční umístění určená“ se nahrazují slo-
vy „investice určené“.

22. V ČÚS č. 212 bod 2.2. se na konci věty čtvrté dopl-
ňují slova „v souladu s § 35 vyhlášky“.

23. V ČÚS č. 213 se v bodech 1.3. a 1.7. slova „finanční 
umístění (investice)“ nahrazují slovem „investice“.

24. V ČÚS č. 213 bod 1.5. se slovo „Prémie“ nahrazuje 
slovem „Bonusy“.

25. V ČÚS č. 213 bod 1.6. se slova „finanční umístění“ 
nahrazují slovem „investice“.

26. V ČÚS č. 213 se v bodech 1.7., 1.8., 2.3, 2.5., 2.8. 
a 2.9. slova „finančního umístění (investic)“ nahra-
zují slovem „investic“. 

27. V ČÚS č. 214 bod 4. se slova „hospodářský výsle-
dek“ nahrazují slovy „výsledek hospodaření“. 

28. V ČÚS č. 216 bod 1.1. se na konci věty druhé dopl-
ňují slova „v souladu s § 35 vyhlášky“. 

29. V ČÚS č. 217 bod 1. se slova „finančního umístění 
(investic)“ nahrazují slovem „investic“.

30. V ČÚS č. 217 bod 3. se slova „podpoložkách B.a) 
a“ nahrazují slovem „podpoložce“.

31. V ČÚS č. 217 bod 4. se slova „finanční umístění“ 
nahrazují slovem „investice“.

32. V ČÚS č. 218 bod 5. se slova „finančního umístění 
(investic)“ nahrazují slovem „investic“.

33. V ČÚS č. 223 bod 2.3. zní:
 „2.3. V příloze v konsolidované účetní závěrce se 

uvede v souladu s § 43 odst. 1 vyhlášky informa-
ce o pojistném a k tomu o pohledávkách a dluzích 
z operací přímého pojištění i po lhůtě splatnosti, 
pohledávkách a závazcích ze zajišťovací činnosti, 
a dále i informace o použité metodě výpočtu výše 
technických rezerv.“.

Čl. II

České účetní standardy pro účetní jednotky, které 
účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění změn po-
dle článku I, se použijí poprvé v účetním období zapo-
čatém 1. ledna 2016 a později.

Čl. III

Tyto změny Českých účetních standardů nabývají 
účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Ing. Martin Šabo, v. r.
zástupce ředitele 

odbor 28 – Účetnictví 
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Generální finanční ředitelství v návaznosti na no-
velu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), uveřejňuje při 
prokazování nároku na odpočet částek ze základu daně 
ve smyslu ust. § 15 odst. 6, ust. § 38k odst. 5 písm. g) 
a ust. § 38l odst. 1 písm. i) zákona možný vzor potvrzení 
v příloze.

Účelem zveřejnění vzoru „Potvrzení o zaplaceném 
pojistném na soukromé životní pojištění“ (dále jen „po-
tvrzení“) je zajistit jednotný postup pojišťoven, plátců 
daně, poplatníků a správců daně.

Potvrzení splňuje podmínky ust. § 38l odst. 1 
písm. i) zákona i v případě, že je poplatníkovi doruče-

no elektronicky a neobsahuje originál razítka a podpisu 
oprávněné osoby pojišťovny pokud lze z předložené pí-
semnosti vyvodit, že bylo vyhotoveno pojišťovnou pro 
konkrétního poplatníka – klienta pojišťovny.

Příloha: Vzor „Potvrzení o zaplaceném pojistném 
na soukromé životní pojištění“

Ing. Martin Janeček, v. r.
generální ředitel

14

Sdělení k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem
na soukromé životní pojištění

Č.j.: GFŘ-125472/15/7100Referent:  Ing. Miloš Longin, tel.: 296 854 365
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Od zdaňovacího období roku 2016 je možné pla-
tit daň z nemovitých věcí (dále jen „daň“) prostřed-
nictvím soustředěného inkasa plateb obyvatelstva 
(dále jen „SIPO“). Daň z nemovitých věcí se řídí 
zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 
Generální finanční ředitelství podle ustanovení § 56 
odst. 1 písm. f) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), 
určilo podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí 
prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 
2016 pod č. j.: 20493/15/7100-30121-107629 ze dne 
23. 4. 2015 (dále jen „Podmínky“). Úplné znění Pod-
mínek je zveřejněno na stránkách finanční správy 
www.financnisprava.cz/ a na úředních deskách všech 
finančních úřadů.

Platit daň prostřednictvím SIPO mohou pouze 
fyzické osoby, které jsou poplatníky, kterým bylo Čes-
kou poštou, s. p. přiděleno spojovací číslo, a na dané 
zdaňovací období jim byla stanovena daň a předepsá-
na na jejich osobní daňový účet. Poplatníkům není 
umožněno platit daň prostřednictvím spojovacího čís-
la třetí osoby. Podle Podmínek tedy není možné, aby 
společný zástupce poplatníků platil daň prostřednic-
tvím SIPO, pokud je spojovací číslo přiděleno jinému 
z těchto poplatníků. Společný zástupce musí mít vždy 
přiděleno své vlastní spojovací číslo. Podává-li jeden 
z manželů daňové přiznání jako společný zástupce, 
nemůže použít spojovací číslo druhého z manželů, ale 
musí mít přiděleno své vlastní spojovací číslo.

Poplatník, který má zájem o placení daně pro-
střednictvím SIPO, vyplní tiskopis Oznámení o pla-
cení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO 
(dále jen „Oznámení“). Oznámení poplatník uplatní 
u místně a věcně příslušného finančního úřadu (dále 
jen „příslušný FÚ“) nejpozději do 31. ledna zdaňova-
cího období, od kterého má být daň prostřednictvím 
SIPO placena. Poplatník, který chce platit daň pro-
střednictvím SIPO na více finančních úřadech, musí 
uplatnit Oznámení na každém příslušném FÚ samo-
statně. Na základě uplatněného Oznámení bude daň 
hrazena prostřednictvím SIPO i v následujících zda-
ňovacích obdobích, pokud poplatník neuplatní u pří-
slušného FÚ oznámení, kterým ukončí placení daně 
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Oznámení 
uplatněné poplatníkem po stanoveném termínu bude 
sice správcem daně přijato, ale bude aplikováno až 

od následujícího zdaňovacího období. Poplatník ne-
bude o této skutečnosti správcem daně vyrozuměn. 

Oznámení je také možné zaslat správci daně pro-
střednictvím datové schránky, popřípadě je možné 
podání učinit i prostřednictvím „Obecné písemnosti“ 
k níž do přílohy přiloží vyplněný (např. naskenova-
ný) tiskopis Oznámení a doklad prokazující přidělení 
spojovacího čísla. Podání musí ale splňovat podmín-
ky dle § 71 daňového řádu. Je důležité upozornit, že 
nedílnou součástí Oznámení je doklad prokazující 
přidělení spojovacího čísla (např. doklad o přiděle-
ní spojovacího čísla nebo aktuální platební doklad 
SIPO, resp. rozpis bezhotovostní platby SIPO). Do-
klad prokazující přidělení spojovacího čísla je možné 
přiložit v prosté kopii. 

Prostřednictvím SIPO je umožněno platit daň 
pouze v aktuální výši celkové roční daně stanovené 
na zdaňovací období příslušným FÚ. Pokud celková 
roční daň přesahuje 5 000 Kč, bude prostřednictvím 
SIPO placena pouze ve splátkách podle § 15 odst. 
1 zákona a nelze ji uhradit najednou. U poplatníků 
daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb je 
daň splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozdě-
ji do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období. 
U ostatních poplatníků daně je daň splatná ve dvou 
stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května 
a do 30. listopadu zdaňovacího období. Nepřesáhne-
-li roční daň částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to 
nejpozději do 31. května zdaňovacího období.

Případné nedoplatky na dani, doměřenou daň 
a příslušenství daně nelze hradit prostřednictvím 
SIPO, musí být uhrazeny jiným způsobem. Pokud po-
platník chce při platbě prostřednictvím SIPO zohled-
nit přeplatek na dani, označí tuto skutečnost v Ozná-
mení. Nebude-li zohlednění přeplatku v Oznámení 
označeno, bude prostřednictvím SIPO uhrazena daň 
bez zohlednění případného přeplatku na dani.

Pokud doručíte vyplněné Oznámení společně 
s Vaším spojovacím číslem SIPO na příslušný fi-
nanční úřad do 31. ledna 2016, správce daně provede 
úhradu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO 
již na zdaňovací období roku 2016.

Provedení úhrady daně prostřednictvím SIPO 
zjistíte v rozpisu bezhotovostní platby SIPO, kde 
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bude daň uvedena pod kódem poplatku: 740, název 
poplatku: Daň-nemovitosti a v detailu bude uveden 
finanční úřad, kterému je daň uhrazena. 

Doporučujeme všem poplatníkům, kteří se roz-
hodnou platit daň prostřednictvím SIPO a SIPO 
hradí bezhotovostním inkasem z účtu, aby provedli 

kontrolu limitu SIPO u své banky a případně provedli 
navýšení tohoto limitu o částku daně. 

Ing. Blanka Hladká, v. r.
ředitelka 

Odboru evidence daní
Generální finanční ředitelství
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V rámci zjednodušení plnění povinností k dani 
z přidané hodnoty je pro poskytovatele vybraných služeb 
zaveden zvláštní režim jednoho správního místa. Tento 
režim se rovněž označuje jako tzv. Mini One Stop Shop 
(dále jen „MOSS“). 

Základní právní úpravou MOSS je v České repub-
lice zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů a to zejména část první, 
hlava IV, díl 2, § 110a až 110ze.

Daňový subjekt platí daň z přidané hodnoty v eu-
rech na příslušný účet správce daně a to bezhotovostním 
převodem. K platbě vždy uvádí jednoznačné referenční 
číslo příslušného daňového přiznání.

Referenční číslo daňového přiznání obsahuje kód 
členského státu identifikace, identifikační číslo pro DPH 
pro EU režim (DIČ) nebo daňové evidenční číslo tzv. 
DEČ pro Non-EU režim, zdaňovací období (čtvrtletí 
a rok) ve tvaru:

• KOD ZEMĚ/DIČ/ČTVRTLETÍ.ROK
• (příklad pro EU režim: CZ/CZxxxxxxxxx/Q1.2015)
• (příklad pro Non EU režim: CZ/EUxxxxxxxxx/

Q1.2015)

Platba je uhrazena správci daně při podání daňové-
ho přiznání nebo nejpozději v den, kdy mělo být daňové 
přiznání podáno. Platba je považována za provedenou 
v den, kdy je připsána na bankovní účet správce daně. 
Každé daňové přiznání musí být uhrazeno samostatně.

Platbu daně je třeba provést bezhotovostním pře-
vodem na číslo bankovního účtu Finančního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, vedeného v České národní bance 
v eurech:

IBAN účtu: CZ45 0710 0345 3400 7765 2621
BIC (SWIFT kód) banky: CNBACZPP

Referenční číslo daňového přiznání se uvádí v pla-
tebním příkazu do položky „Zpráva pro příjemce“.

V případě SEPA platby se referenční číslo daňového 
přiznání uvádí do položky „Reference platby (reference 
plátce)“. Pokud rozsah referenčního čísla daňového při-
znání přesahuje velikost položky „Reference platby (re-
ference plátce)“, uvede se do položky „Reference platby 
(reference plátce)“ DIČ/DEČ, tj. text mezi lomítky a celé 
referenční číslo daňového přiznání se vyplní do položky 
„Zpráva pro příjemce“.

Vzor příkazu k úhradě:
Název účtu příjemce (Account holder): Finanční úřad 
pro Jihomoravský kraj
Číslo účtu příjemce (IBAN): CZ4507100345340077652621
Číslo účtu příjemce (BIC): CNBACZPP
Částka (Amount): 758,25 EUR
Zpráva pro příjemce/Reference platby (Message): 
CZ/CZ203000012/Q2.2015

Ing. Blanka Hladká, v. r.
ředitelka 

Odboru evidence daní
Generální finanční ředitelství
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Dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě Čes-
ké republiky, ve znění pozdějších předpisů, je výběrem 
daní již od 1. ledna 2013 pověřeno 14 finančních úřadů 
(finanční úřad s působností na území hlavního města Pra-
hy a 13 finančních úřadů s územní působností krajů Čes-
ké republiky) a Specializovaný finanční úřad (dále jen 
„SFÚ“) s působností na celém území České republiky. 

Pro bezproblémové placení daní v roce 2016 je nut-
né uvádět správné číslo bankovního účtu finančního úřa-
du. Proto upozorňujeme, že veškeré platby daní, zaslané 
na uzavřené bankovní účty 199 zrušených finančních 
úřadů (nyní územní pracoviště), vrací ČNB zpět na ban-
kovní účty příkazců (viz avízo ve Finančním zpravodaji 
č. 5/2014). Ten, kdo poukazuje platbu své daňové povin-
nosti na takovéto bankovní účty, vystavuje se nebezpečí, 
že jeho daňová povinnost nebude řádně zaplacena a hro-
zí mu sankce z důvodu prodlení. 

Daně se platí příslušnému finančnímu úřadu v čes-
ké měně (s výjimkou placení daně z přidané hodnoty 
ve zvláštním režimu jednoho správního místa, které je 
realizováno bezhotovostním převodem v eurech na pří-
slušný účet Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj – viz 
článek „Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním 
režimu jednoho správního místa“). Při každé platbě musí 
být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné 
určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu 
znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně 
(finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň 
a daný daňový subjekt. 

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité 
daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví 
z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu 
banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou 
od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez 
mezery následuje lomítko a směrový kód České národ-
ní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty 
(kód 0710).

Základní části bankovního účtu:
• Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu 

dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh 
daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro kon-
krétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro 
všechny finanční úřady. Seznam předčíslí pro 
jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 2 
(pro finanční úřady kromě SFÚ) a seznam ban-

kovních účtů pro jednotlivé druhy daní je uve-
den v Příloze č. 3 (pro SFÚ).

• Matriková část (matrika) jednoznačně určuje 
finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho 
finančního úřadu mají vždy stejnou matrikovou 
část. Jejich seznam je uveden v Příloze č. 1 (pro 
finanční úřady včetně SFÚ). 

Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla ban-
kovního účtu pro úhradu daně silniční u Finančního úřa-
du pro Středočeský kraj, kdy správný úplný tvar bankov-
ního účtu je 748-77628111/0710. 

Daňový subjekt může daň (zálohy na daň, splátky daně) 
uhradit prostřednictvím poštovní poukázky typu A nebo bez-
hotovostně prostřednictvím bankovního příkazu k úhradě 
případně formou internetového bankovnictví. Od roku 2016 
lze pro placení daně z nemovitých věcí využít i služeb České 
pošty, s. p. tzv. SIPO (viz článek „Možnost placení daně z ne-
movitých věcí prostřednictvím SIPO“).

Za den platby daně je považován den, kdy je částka 
připsána na bankovní účet příslušného správce daně, tzn. 
finančního úřadu, vedeného v ČNB.

I. Platby v hotovosti
prostřednictvím poštovní poukázky typu A

Česká pošta, s. p. používá poštovní poukázky typu 
A pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených 
k připsání na účet příjemce. Tato forma placení daní není 
osvobozena od poštovních poplatků. Poštovní poukázku 
lze použít pro platby všech druhů daní. 

Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti 
na pobočce České pošty, s. p. poukázka potvrzena, při-
čemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty, 
s. p. a levou část poukázky si ponechává odesílatel ho-
tovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů 
z převzaté poukázky Česká pošta, s. p. automatizovaně, 
pomocí výpočetní techniky, přenáší do datového soubo-
ru, který je příjemci (finančnímu úřadu) odesílán a který 
je jedinou podkladovou informací pro finanční úřad. Je 
tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba 
daně byla finančnímu úřadu doručena a byla bez problé-
mů identifikována.

Na poštovní poukázce typu A se musí do všech ko-
lonek uvést správné a úplné údaje. Při ručním vyplňování 
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údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identi-
fikovatelné (jinak může dojít k mylné interpretaci čísla) 
a dále je vhodné, aby při vyplňování údajů byla používána 
černá barva písma (při použití jiné barvy dochází k větší-
mu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů). 

Na poštovní poukázce typu A se vyplňují následující 
údaje:

Levá část poštovní poukázky:
• Kč – uvádí se částka poukazované platby v hotovosti 

v Kč.
• Slovy – v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená ode-

sílaná částka v Kč.
• Adresa majitele účtu – uvádí se název a adresa pří-

slušného finančního úřadu.
• Č. účtu – číslo účtu musí být uvedeno přesně ve tva-

ru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu, tj. 
ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky. Musí být tedy 
uvedeno předčíslí účtu (odpovídající typu daně), po-
mlčka, číslo matriky příslušného finančního úřadu, 
lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).

• V. symbol (Variabilní symbol) – prostřednictvím vari-
abilního symbolu daňový subjekt sděluje finančnímu 
úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt u druhu 
daně, kterou hradí, registrační povinnost a bylo mu 
přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše 
do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmeno-
vou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní 
variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro 
stávající variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt 
k dané dani registrován, to znamená, že nemá při-
děleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do ko-
lonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez 
jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 
9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnic-
ké osoby uvede své IČ. Pro zvláštní případ plnění 
platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci 
daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům 
vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exe-
kučního příkazu. V případě zajištění daně dle zá-
kona o DPH se do kolonky variabilní symbol uvede 
kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plně-
ní (blíže viz bod III.).

• S. symbol (Specifický symbol) – v případě zajiště-
ní daně dle zákona o DPH se do kolonky Specifický 
symbol uvede kmenová část DIČ příjemce zdanitel-
ného plnění (blíže viz bod III.).

• Odesílatel – uvádí se jméno a adresa bydliště (u fy-
zických osob) nebo název a adresa sídla (u právnic-
kých osob). 

• Na spodním okraji poukázky může být uvedena polož-
ka Č. účtu. Tato položka se pro placení daní nevyplňuje.

Pravá část poštovní poukázky:
• Adresa majitele účtu – uvádí se název a adresa pří-

slušného finančního úřadu.
• Zpráva pro příjemce – zde může odesílatel uvést hůl-

kovým písmem do předtištěných kolonek krátký text 
určený pro příjemce. V případě zvláštního způsobu 
zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., se ve zprávě 
pro příjemce uvede datum dne uskutečnění zdani-
telného plnění nebo datum dne přijetí úplaty anebo 
datum dne přijetí vybraných výrobků z jiného člen-
ského státu (blíže viz část III.). 

• Částka Kč – uvádí se částka poukazované platby 
v hotovosti v Kč.

• Tr. kód (Transakční kód) je povinný třímístný nume-
rický údaj identifikující typ poukázky a tento údaj je 
již na formuláři předtištěn.

• Ve prospěch účtu – tato položka obsahuje číselné 
označení předčíslí a matriky účtu finančního úřadu, 
tzn. pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. 
Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou dopl-
něné o vedoucí nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly 
se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální po-
čet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo 
(maximální počet číslic pro číslo matriky finančního 
úřadu). Toto číselné označení čísla účtu slouží pro 
automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto 
položku správně, aby poukazovaná částka byla při-
jata na účet finančního úřadu. Pokud bude chybně 
uvedeno buď předčíslí účtu (tedy označení daně) 
nebo číslo matriky finančního úřadu (tedy příjem-
ce platby), platba nebude přijata na účet v ČNB 
a bude vrácena odesílateli. Například při odesílání 
platby silniční daně (předčíslí 748) na účet finanč-
ního úřadu s matrikou 77628031 musí být v kolon-
ce „ve prospěch účtu“ uvedeno číselné označení: 
0007480077628031. V levé části poukázky je přitom 
uvedeno to samé číslo účtu v úplném tvaru 748-
77628031/0710.

• Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód 
ČNB).

• V. symbol (Variabilní symbol) – pro vyplnění této 
položky platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění 
v levé části poukázky. Číslice se do kolonky vyplňují 
tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. 
pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího 
než 10 číslic zůstávají přední pozice položky V. sym-
bol nevyplněny. Pro specifický případ plnění plateb-
ní povinnosti v rámci daňové exekuce se oproti výše 
uvedeným pravidlům při zasílání platby na finanční 
úřad vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol čís-
lo exekučního příkazu. V případě zajištění daně dle 
zákona o DPH se do kolonky variabilní symbol uve-
de kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného 
plnění (viz bod III.).

• K. symbol (Konstantní symbol) – při platbách daní 
včetně příslušenství daně se při odesílání peněz v ho-
tovosti uvádí univerzální konstantní symbol 1149.

• S. symbol (Specifický symbol) – v případě zajiště-
ní daně dle zákona o DPH se do kolonky specifický 
symbol uvede kmenová část DIČ příjemce zdanitel-
ného plnění (viz bod III.).



Strana 111Finanční zpravodaj 5/2015

• Odesílatel – v případě, že je odesílatelem fyzická 
osoba, vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Pří-
jmení, Ulice (obec), č. domu, PSČ a dodací pošta. 
Pokud je odesílatelem právnická osoba, zapisuje se 
do kolonek Jméno a Příjmení název právnické oso-
by (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní 
adresa sídla.

II. Bezhotovostní placení

1. Formou bankovního příkazu

Daňový subjekt má také možnost odeslat platbu 
formou bankovního příkazu k úhradě ze svého účtu ve-
deného u banky. Řídí se přitom pokyny příslušné banky 
k vyplnění bankovního příkazu buď vyplněním položek 
do bankovního formuláře, nebo k tomu použije rubovou 
stranu poštovní poukázky typu A. V tomto případě musí 
vyplnit identifikační údaje na zadní straně poukázky. 

Do kolonek s označením Číslo účtu plátce a Kód 
banky uvede daňový subjekt do první části číslo svého 
účtu vedeného u některé banky a do druhé části kód této 
banky. 

Do dalších kolonek s označením Číslo účtu příjem-
ce, Kód banky, Částka Kč, symboly platby (variabilní, 
konstantní, specifický) uvede daňový subjekt do první 
části číslo účtu finančního úřadu (tj. příjemce platby), 
do druhé části číslo 0710 (kód ČNB). Číslo účtu příjemce 
přitom musí zachovávat strukturu – předčíslí účtu, po-
mlčka, číslo matriky (příklad vyplnění kolonky Čísla účtu 
příjemce bez lomítka a označení kódu banky je tvar 748-
77628031). Seznam předčíslí účtů (PBÚ) pro jednotlivé 
druhy daní je uveden v Příloze č. 2 (pro finanční úřady 
kromě SFÚ) a seznam bankovních účtů pro jednotlivé 
druhy daní je uveden v Příloze č. 3 (pro SFÚ). Čísla mat-
rik jsou uvedena v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně 
SFÚ).

Upozorňujeme na nezbytnost zadání předčíslí ban-
kovního účtu finančního úřadu. V případě bankovního 
příkazu (příkazu k úhradě) prostřednictvím rubové stra-
ny poštovní poukázky typu A je nutné zadat předčíslí 
účtu, jinak platba nebude doručena. Pokud není na pří-
kazu k úhradě v kolonce Číslo účtu příjemce uvedeno čís-
lo účtu ve tvaru s pomlčkou a daňový subjekt použije tvar 
číselného označení čísla účtu bez pomlčky, banka spravu-
jící účty správce daně identifikuje tuto platbu jako platbu 
s chybně vyplněným číslem účtu příjemce. Platba není 
na účet správce daně připsána a je vrácena zpět na účet 
banky, která platbu odeslala. Tak vznikají daňovému sub-
jektu nepříjemné komplikace, neboť může nastat situace, 
že daň nebude zaplacena v termínu. 

Žádáme všechny daňové subjekty, aby při vyplňo-
vání údajů příkazu k úhradě věnovali zvýšenou pozor-
nost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevy-

stavovaly případným sankcím vyplývajících z pozdě 
zaplacené daně.

Kód banky příjemce se na příkazu k úhradě uvádí 
do samostatné kolonky. Kód banky musí být vždy vyplněn 
kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.

Prostřednictvím variabilního symbolu daňový sub-
jekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li da-
ňový subjekt přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), 
vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kme-
novou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní 
variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stá-
vající variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt regist-
rován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v pří-
padě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své 
rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo 
lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v pří-
padě právnické osoby uvede své IČ. Pro zvláštní případ 
plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci 
daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vy-
plňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního 
příkazu. V případě zajištění daně dle zákona o DPH se 
do kolonky variabilní symbol uvede kmenová část DIČ 
poskytovatele zdanitelného plnění (blíže viz bod III.).

Při bezhotovostním bankovním převodu se používá 
univerzální konstantní symbol 1148. 

Specifický symbol – v případě zajištění daně dle 
zákona o DPH se do kolonky Specifický symbol uvede 
kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění (blíže 
viz bod III.).

Datum splatnosti – by mělo být zadáno tak, aby byla 
částka připsána na bankovní účet finančního úřadu maxi-
málně v den splatnosti daňové povinnosti.

Zpráva pro příjemce – zde může odesílatel uvést 
krátký text určený pro příjemce. V případě zvláštního 
způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., se ve zprávě pro 
příjemce uvede datum dne uskutečnění zdanitelného 
plnění nebo datum dne přijetí úplaty anebo datum dne 
přijetí vybraných výrobků z jiného členského státu (blíže 
viz část III.). 

2. Formou internetového bankovnictví

Placení prostřednictvím internetového bankovnic-
tví je pouze jedna z forem bezhotovostního platebního 
styku, a proto pro ni platí pravidla uvedená v předchá-
zející části článku. Upozorňujeme, že je důležité, ověřit 
si u banky, jaká má pravidla při uvádění čísla bankovní-
ho účtu. Úplné číslo bankovního účtu pro úhradu urči-
té daně místně příslušnému finančnímu úřadu se skládá 
z předčíslí, pomlčky a čísla matriky (tj. ve tvaru „předčís-
lí-matrika“). V rámci internetového bankovnictví může 
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být v některých případech vyžadováno vyplnění úplného 
čísla bankovního účtu, v jiných případech ale může být 
vyžadováno vyplnění jednotlivých položek.

Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) je nezbytné vypl-
nit správně, aby zaslaná platba byla přijata na konkrétní 
účet finančního úřadu. Seznam předčíslí pro jednotlivé 
druhy daní je uveden v Příloze č. 2 (pro finanční úřady 
kromě SFÚ) a seznam bankovních účtů pro jednotlivé 
druhy daní je uveden v Příloze č. 3 (pro SFÚ). 

Číslo účtu (matriková část) je uvedeno v Příloze č. 1 
(pro finanční úřady včetně SFÚ).

Kód banky – musí být vždy vyplněn kódem 0710 
(kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.

Variabilní symbol – prostřednictvím variabilního 
symbolu daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou 
totožnost. Má-li daňový subjekt u druhu daně, kterou 
hradí, registrační povinnost a bylo mu přiděleno daňo-
vé identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky 
pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla 
za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo 
čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ). 
Není-li daňový subjekt registrován, to znamená, že nemá 
přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky 
pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv 
mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 čís-
lic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své 
IČ. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči fi-
nančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše 
uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabil-
ní symbol číslo exekučního příkazu. V případě zajištění 
daně dle zákona o DPH se do kolonky variabilní symbol 
uvede kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného pl-
nění (blíže viz bod III.).

Specifický symbol – v případě zajištění daně dle 
zákona o DPH se do kolonky Specifický symbol uvede 
kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění (blíže 
viz bod III.).

Konstantní symbol – uvádí se pro všechny typy pla-
teb univerzální konstantní symbol 1148. 

Datum splatnosti – by mělo být zadáno tak, aby byla 
částka připsána na účet banky finančního úřadu maxi-
málně v den splatnosti daňové povinnosti.

Zpráva pro příjemce – zde může odesílatel uvést 
krátký text určený pro příjemce. V případě zvláštního 
způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., se ve zprávě pro 
příjemce uvede datum dne uskutečnění zdanitelného 
plnění nebo datum dne přijetí úplaty anebo datum dne 
přijetí vybraných výrobků z jiného členského státu (blíže 
viz část III.). 

Ostatní položky uvedené v nabídce internetového 
bankovnictví jsou pouze pro potřebu klienta nebo banky 
klienta a nejsou pro finanční úřady potřebné. Současně 
doporučujeme ověřit si, jaká má příslušná banka pravidla 
u jednotlivých druhů plateb (platebního styku) pro data 
splatnosti. 

III. Specifika při placení zvláštního způsobu zajištění 
daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění p. p. 

Od 1. 1. 2013 došlo podle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. (dále jen „zá-
kon o DPH“), k rozšíření institutu ručení příjemce zda-
nitelného plnění za nezaplacenou daň. V § 108a zákona 
o DPH je zakotveno ručení oprávněného příjemce, tj. 
osoby, jejíž postavení upravuje zákon o spotřebních da-
ních. Využije-li oprávněný příjemce zvláštní způsob za-
jištění daně, hledí se na něj pro účely zvláštního způsobu 
zajištění daně jako na příjemce zdanitelného plnění. 

Realizaci zvláštního způsobu zajištění daně dle 
§ 109a zákona o DPH, tedy postupu, kdy příjemce plnění 
uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň z dotče-
ného plnění přímo na účet místně příslušného finanč-
ního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění, je třeba 
věnovat zvýšenou pozornost. Při placení daně za posky-
tovatele zdanitelného plnění je nutné vyplnit položky: va-
riabilní symbol, specifický symbol a zprávu pro příjemce.

Úhrada příjemcem za poskytovatele zdanitelného pl-
nění musí být řádně identifikována. V ustanovení § 109a 
odst. 2 písm. a) až d) zákona o DPH, jsou stanoveny údaje, 
které mají být pro správnou identifikaci uvedeny:

a) identifikace poskytovatele zdanitelného plnění,
b) daň, na kterou je úhrada určena,
c) identifikace příjemce zdanitelného plnění,
d) den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den 

přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného pl-
nění.

Příjemce zdanitelného plnění popřípadě oprávněný 
příjemce uvede při bezhotovostním platebním styku nebo 
při hotovostní platbě přes Českou poštu, s. p. na poštovní 
poukázce typu A následující údaje:

Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) 80039, vyplně-
ním této položky je určena daň (viz výše uvedené písm. 
b). PBÚ 80039 pro zajištění daně dle zákona o DPH je 
rovněž uvedeno v seznamu předčíslí pro jednotlivé dru-
hy daní v Příloze č. 2 (pro finanční úřady kromě SFÚ) 
a seznam bankovních účtů pro jednotlivé druhy daní je 
uveden v Příloze č. 3 (pro SFÚ). 

Číslo účtu (matriková část) je uvedeno v Příloze č. 1 
(pro finanční úřady včetně SFÚ). Úhradu provést na účet 
místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zda-
nitelného plnění.
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Kód banky – 0710 (kód České národní banky).

Variabilní symbol – uvádí se kmenová část DIČ 
(daňové identifikační číslo) poskytovatele zdanitelného 
plnění (tj. identifikační číslo, rodné číslo nebo vlastní 
identifikátor přidělený správcem daně), viz výše uvedené 
písm. a).

Specifický symbol – uvádí se kmenová část DIČ pří-
jemce zdanitelného plnění (potažmo DIČ oprávněného 
příjemce, hradí-li zajištění on), viz výše uvedené písm. c). 

Konstantní symbol – při bezhotovostní platbě se 
uvede 1148, při hotovostní platbě se uvede 1149.

Zpráva pro příjemce – uvede se informace z výše 
zmíněného písm. d).

Příjemce zdanitelného plnění do zprávy pro příjem-
ce uvede:

-  den uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru: 
DD/MM/RRRR−P 
Příklad: den uskutečnění zdanitelného plnění je 
25. 3. 2016, tzn. 25/03/2016-P
nebo

-  den přijetí úplaty ve tvaru: DD/MM/RRRR−U
Příklad: den přijetí úplaty je 29. 4. 2016, tzn. 
29/04/2016-U

Oprávněný příjemce do zprávy pro příjemce uvede: 
-  den přijetí vybraných výrobků z jiného čl. státu 

ve tvaru: DD/MM/RRRR-O 
Příklad: den přijetí vybraných výrobků z jiného čl. 
státu je 2. 4. 2016, tzn. 02/04/2016
Toto datum se pro dané účely identifikace platby 
považuje za datum uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

IV. IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních 
plateb na účty finančních úřadů

Pro zajištění bezproblémového placení daní na účty 
finančních úřadů v rámci mezinárodního bezhotovost-
ního platebního styku je nutné znát správný postup při 
poukazování finančních prostředků na jejich účty a sou-
časně i jejich bankovní čísla.

Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň 
je platba určena. Správné určení platby a její správné na-
směrování v tomto smyslu znamená zaplatit daň na správ-
ný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně 
příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.

V rámci mezinárodního platebního styku se zahra-
ničím je používán pro značení čísel bankovních účtů kód 
IBAN (International Bank Account Number), tj. mezi-
národní číslo bankovního účtu. Toto číslo bankovního 
účtu má stanovenou konstrukci. Konkrétní podobu čísla 

účtu ve formátu IBAN vytváří banka, která účet vede. 
V případě bankovních účtů finančních úřadů pro placení 
daní se jedná o Českou národní banku (ČNB).

Pro každý jednotlivý stát je definována vlastní struk-
tura s tím, že je pevně stanovena pozice, na které je uve-
den kód banky (popř. pobočky banky) a číslo účtu. IBAN 
může obsahovat číslice a velká písmena při maximálním 
počtu 30 znaků. 

Standard stanovuje pro Českou republiku meziná-
rodní formát čísla účtu takto:

• 2 znaky – kód země (CZ pro Českou republiku)
• 2 znaky – kontrolní číslice (ochrana proti chyb-

ně zadanému číslu)
• 4 znaky – kód banky
• 6 znaků – předčíslí bankovního účtu
• 10 znaků – číslo účtu (matrika finančního úřadu) 

Jako příklad uvádíme číslo mezinárodního bankov-
ního účtu Finančního úřadu pro Středočeský kraj pro 
placení daně z nemovitých věcí vedeného u ČNB. 

Úplný tvar čísla účtu v tuzemském formátu:
7755-77628111/0710

Účet ve tvaru IBAN: CZ30 0710 0077 5500 7762 8111

V písemném styku se uvádí IBAN po 4 znacích od-
děleně s mezerami, elektronicky se mezery neuvádějí. 

IBAN v písemném styku:
CZ30 0710 0077 5500 7762 8111

IBAN v elektronickém styku:
CZ3007100077550077628111

Na internetových stránkách ČNB (www.cnb.cz) 
v rámci nabídky Platební styk a v její dílčí nabídce IBAN 
je možné získat nejen mnoho dalších informací, ale pře-
devším lze vypočítat tvar IBAN pomocí tzv. IBAN kal-
kulátoru zadáním jednotlivých položek čísla bankovního 
účtu v tuzemském formátu:

• První část čísla účtu (= předčíslí bankovního 
účtu)

• Druhá část čísla účtu (= vlastní číslo účtu, tzv. 
matrika)

• Kód banky (= 0710) 

nebo rozklíčovat kód IBAN na jednotlivé položky.

Seznam úplných čísel bankovních účtů finančních 
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úřadů v mezinárodním formátu IBAN nejčastěji place-
ných daní je uveden v Příloze č. 5.

Jako doplnění k výše uvedenému sdělujeme, že člá-
nek Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2016 
včetně jeho pěti příloh (viz dále) je možné nalézt na in-
ternetových stránkách Finanční správy ČR (http://www.
financnisprava.cz), kde jsou k dispozici i další doplňkové 
informace jako např. daňový kalendář, adresář finanč-
ních úřadů a další.

Příloha č. 1   Čísla matrik bankovních účtů finančních 
úřadů včetně Specializovaného finanční-
ho úřadu, 

Příloha č. 2   Předčíslí bankovních účtů finančních 
úřadů (kromě Specializovaného finanč-
ního úřadu) pro daně a pojistné, 

Příloha č. 3  Bankovní účty Specializovaného finanč-
ního úřadu pro daně a pojistné,

Příloha č. 4  Bankovní účty finančních úřadů nejčas-
těji placených daní od 1. 1. 2016,

Příloha č. 5  Bankovní účty finančních úřadů nejčas-
těji placených daní (v mezinárodním for-
mátu IBAN) při placení daní ze zahrani-
čí od 1. 1. 2016.

Na závěr upozorňujeme, že Finanční správa ČR 
zpřístupňuje na internetových stránkách Daňového por-
tálu (http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/
uvod.faces) aplikaci Služby daňové informační schránky, 
která umožňuje přístup k osobnímu daňovému účtu, tzn. 
k informacím o tom, zda finanční úřad eviduje k určité-
mu dni na osobním daňovém účtu nedoplatek, přeplatek 
nebo zda je tento účet vyrovnán. Mít pod kontrolou plat-
by vůči finančnímu úřadu, aniž by bylo nutné ho navštívit, 
patří mezi největší výhody poskytované služby. 

Ing. Blanka Hladká, v. r.
ředitelka 

Odboru evidence daní
Generální finanční ředitelství
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Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)
včetně Specializovaného finančního úřadu (SFÚ)

(bankovní účty jsou vedeny v Kč)

Příloha č. 1

Název finančního úřadu Sídlo finančního úřadu Matrika Kód banky

Finanční úřad pro hlavní město Prahu Praha 77628031 0710

Finanční úřad pro Středočeský kraj Praha 77628111 0710

Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice 77627231 0710

Finanční úřad pro Plzeňský kraj Plzeň 77627311 0710

Finanční úřad pro Karlovarský kraj Karlovy Vary 77629341 0710

Finanční úřad pro Ústecký kraj Ústí nad Labem 77621411 0710

Finanční úřad pro Liberecký kraj Liberec 77628461 0710

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Hradec Králové 77626511 0710

Finanční úřad pro Pardubický kraj Pardubice 77622561 0710

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Jihlava 67626681 0710

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Brno 77628621 0710

Finanční úřad pro Olomoucký kraj Olomouc 47623811 0710

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava 77621761 0710

Finanční úřad pro Zlínský kraj Zlín 47620661 0710

Specializovaný finanční úřad Praha 77620021 0710
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Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) 
kromě Specializovaného finančního úřadu pro daně a pojistné

(bankovní účty jsou vedeny v Kč)

Příloha č. 2

Název daně Předčíslí 
účtu

Daň darovací dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 7747

Daň dědická dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 7739

Daň silniční 748

Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb. 7691

Daň z nemovitých věcí dle z. č. 338/1992 Sb. (do 31. 12. 2013 daň z nemovitostí) 7755

Daň z převodu nemovitostí dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 7763

Daň z přidané hodnoty1) 705

Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720

Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 713

Daň z příjmů právnických osob 7704

Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712

Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty dle z. č. 526/1990 Sb. 3789

Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb. 2639

Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb. 2655

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení 5725

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva 5661

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fond životního prostředí 5717

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní fondy 5733

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní rozpočet 4722

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I 5741

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II 5776

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond 5784

Ostatní příjmy 4757

Pojistné na důchodové spoření placené osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ2)) 31018

Pojistné na důchodové spoření sražené plátcem pojistného (placené zaměstnavatelem) 41013

Pokuty a náklady řízení ve správním řízení 3754

Pokuty dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti 2735
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Název daně Předčíslí 
účtu

Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost 3797

Pokuty na místě zaplacené 3746

Pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu (z. č. 586/1992 Sb.) 4829

Pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením (z. č. 235/2004 Sb.) 4810

Příslušenství daní 4706

Příslušenství pojistného na důchodové spoření placené osobou samostatně výdělečně činnou 
(souvisí s předčíslím účtu 31018) 9136

Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem pojistného 
(souvisí s předčíslím účtu 41013) 9144

Správní poplatky 3711

Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a Odvolacímu finančnímu 
ředitelství 3) 13717

Vratky k splátkám půjček od roku 1991 4730

Zvláštní prostředky – dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb., daňový řád) 70033

Zvláštní prostředky – exekuce 35

Zvláštní prostředky – konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., z. č. 182/2006 Sb.) 30031

Zvláštní prostředky – mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.) 50032

Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb., o DPH) 80039

Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 280/2009 Sb., daňový řád) 20036

Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) 10030

Vysvětlivky:
1)  Bankovní účet s předčíslím 705 Daň z přidané hodnoty nelze použít k úhradě DPH-zvláštní režim jednoho správního 

místa, tzv. Mini One Stop Shop (MOSS).
2)  Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a poplatníci, jejichž plátce pojistného za ně pojistné na důchodové spoření 

nesráží (např. zahraniční zaměstnavatelé, kteří nejsou v pozici plátce daně ze závislé činnosti a mají povinnost odvádět 
sociální pojištění do "prvního pilíře"), které jsou přímými účastníky důchodového spoření.

3)  Bankovní účet s předčíslím 13717 má pouze Finanční úřad pro hlavní město Prahu (číslo bankovního účtu: 13717-
77628031/0710) k placení správních poplatků Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) a Finanční úřad pro 
Jihomoravský kraj (číslo bankovního účtu: 13717-77628621/0710) k placení správních poplatků Odvolacímu finančnímu 
ředitelství (OFŘ).
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Bankovní účty Specializovaného finančního úřadu 
pro daně a pojistné

(bankovní účty jsou vedeny v Kč)

Příloha č. 3

Název daně Předčíslí 
účtu Matrika Kód 

banky

Daň silniční 748 77620021 0710

Daň z přidané hodnoty* 705 77620021 0710

Daň z příjmů fyzických osob – vybírané srážkou podle zvláštní sazby 7720 77620021 0710

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 713 77620021 0710

Daň z příjmů právnických osob 7704 77620021 0710

Daň z příjmů právnických osob – vybírané srážkou podle zvláštní sazby 7712 77620021 0710

Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty dle z. č. 526/1990 Sb. 3789 77620021 0710

Odvod z elektřiny ze slunečního záření 1716 77620021 0710

Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb. 2639 77620021 0710

Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb. 2655 77620021 0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení 5725 77620021 0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva 5661 77620021 0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fond životního prostředí 5717 77620021 0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní fondy 5733 77620021 0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní rozpočet 4722 77620021 0710

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I 5741 77620021 0710

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II 5776 77620021 0710

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond 5784 77620021 0710

Ostatní příjmy 4757 77620021 0710

Pojistné na důchodové spoření sražené plátcem pojistného 
(placené zaměstnavatelem) 41013 77620021 0710

Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti 2735 77620021 0710

Pokuty a náklady řízení ve správním řízení 3754 77620021 0710

Pokuty na místě zaplacené 3746 77620021 0710

Pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením 
(z. č. 235/2004 Sb.) 4810 77620021 0710

Příslušenství daní 4706 77620021 0710

Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem pojistného 
(souvisí s předčíslím účtu 41013) 9144 77620021 0710

Správní poplatky 3711 77620021 0710
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Název daně Předčíslí 
účtu Matrika Kód 

banky

Vratky ke splátkám půjček od roku 1991 4730 77620021 0710

Zvláštní prostředky – dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb., daňový řád) 70033 77620021 0710

Zvláštní prostředky – exekuce 35 77620021 0710

Zvláštní prostředky – konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., 182/2006 Sb.) 30031 77620021 0710

Zvláštní prostředky – mezinárodní pohledávky 
(z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.) 50032 77620021 0710

Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb., o DPH) 80039 77620021 0710

Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 280/2009 Sb., daňový řád) 20036 77620021 0710

Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) 10030 77620021 0710

*Poznámka: 
Bankovní účet s předčíslím 705 Daň z přidané hodnoty nelze použít k úhradě DPH-zvláštní režim jednoho správního 
místa, tzv. Mini One Stop Shop (MOSS).
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Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní od 1. 1. 2016
(bankovní účty jsou vedeny v Kč)

Příloha č. 4

Název 
finančního úřadu

Daň
z přidané hodnoty

Daň z příjmů
právnických osob

Daň z příjmů
právnických osob
vybírané srážkou
dle zvláštní sazby

Daň z příjmů
fyzických osob

podávajících přiznání

Daň z příjmů
fyzických osob

ze závislé 
činnosti

Finanční úřad pro 
hlavní město Prahu 705-77628031/0710 7704-77628031/0710 7712-77628031/0710 721-77628031/0710 713-77628031/0710

Finanční úřad pro 
Středočeský kraj 705-77628111/0710 7704-77628111/0710 7712-77628111/0710 721-77628111/0710 713-77628111/0710

Finanční úřad pro 
Jihočeský kraj 705-77627231/0710 7704-77627231/0710 7712-77627231/0710 721-77627231/0710 713-77627231/0710

Finanční úřad pro 
Plzeňský kraj 705-77627311/0710 7704-77627311/0710 7712-77627311/0710 721-77627311/0710 713-77627311/0710

Finanční úřad pro 
Karlovarský kraj 705-77629341/0710 7704-77629341/0710 7712-77629341/0710 721-77629341/0710 713-77629341/0710

Finanční úřad pro 
Ústecký kraj 705-77621411/0710 7704-77621411/0710 7712-77621411/0710 721-77621411/0710 713-77621411/0710

Finanční úřad pro 
Liberecký kraj 705-77628461/0710 7704-77628461/0710 7712-77628461/0710 721-77628461/0710 713-77628461/0710

Finanční úřad pro 
Královéhradecký kraj 705-77626511/0710 7704-77626511/0710 7712-77626511/0710 721-77626511/0710 713-77626511/0710

Finanční úřad pro 
Pardubický kraj 705-77622561/0710 7704-77622561/0710 7712-77622561/0710 721-77622561/0710 713-77622561/0710

Finanční úřad pro 
Kraj Vysočina 705-67626681/0710 7704-67626681/0710 7712-67626681/0710 721-67626681/0710 713-67626681/0710

Finanční úřad pro 
Jihomoravský kraj 705-77628621/0710 7704-77628621/0710 7712-77628621/0710 721-77628621/0710 713-77628621/0710

Finanční úřad pro 
Olomoucký kraj 705-47623811/0710 7704-47623811/0710 7712-47623811/0710 721-47623811/0710 713-47623811/0710

Finanční úřad pro 
Moravskoslezský kraj 705-77621761/0710 7704-77621761/0710 7712-77621761/0710 721-77621761/0710 713-77621761/0710

Finanční úřad pro 
Zlínský kraj 705-47620661/0710 7704-47620661/0710 7712-47620661/0710 721-47620661/0710 713-47620661/0710

Specializovaný 
finanční úřad 705-77620021/0710 7704-77620021/0710 7712-77620021/0710 -**** 713-77620021/0710
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Název 
finančního úřadu

Daň z příjmů
fyzických osob

vybírané srážkou
dle zvláštní sazby

Daň
silniční

Daň*
z nemovitých

věcí

Daň**
z nabytí

nemovitých
věcí

Daň***
z převodu nemovitostí

Finanční úřad pro 
hlavní město Prahu 7720-77628031/0710 748-77628031/0710 7755-77628031/0710 7691-77628031/0710 7763-77628031/0710

Finanční úřad pro 
Středočeský kraj 7720-77628111/0710 748-77628111/0710 7755-77628111/0710 7691-77628111/0710 7763-77628111/0710

Finanční úřad pro 
Jihočeský kraj 7720-77627231/0710 748-77627231/0710 7755-77627231/0710 7691-77627231/0710 7763-77627231/0710

Finanční úřad pro 
Plzeňský kraj 7720-77627311/0710 748-77627311/0710 7755-77627311/0710 7691-77627311/0710 7763-77627311/0710

Finanční úřad pro 
Karlovarský kraj 7720-77629341/0710 748-77629341/0710 7755-77629341/0710 7691-77629341/0710 7763-77629341/0710

Finanční úřad pro 
Ústecký kraj 7720-77621411/0710 748-77621411/0710 7755-77621411/0710 7691-77621411/0710 7763-77621411/0710

Finanční úřad pro 
Liberecký kraj 7720-77628461/0710 748-77628461/0710 7755-77628461/0710 7691-77628461/0710 7763-77628461/0710

Finanční úřad pro 
Královéhradecký kraj 7720-77626511/0710 748-77626511/0710 7755-77626511/0710 7691-77626511/0710 7763-77626511/0710

Finanční úřad pro 
Pardubický kraj 7720-77622561/0710 748-77622561/0710 7755-77622561/0710 7691-77622561/0710 7763-77622561/0710

Finanční úřad pro 
Kraj Vysočina 7720-67626681/0710 748-67626681/0710 7755-67626681/0710 7691-67626681/0710 7763-67626681/0710

Finanční úřad pro 
Jihomoravský kraj 7720-77628621/0710 748-77628621/0710 7755-77628621/0710 7691-77628621/0710 7763-77628621/0710

Finanční úřad pro 
Olomoucký kraj 7720-47623811/0710 748-47623811/0710 7755-47623811/0710 7691-47623811/0710 7763-47623811/0710

Finanční úřad pro 
Moravskoslezský kraj 7720-77621761/0710 748-77621761/0710 7755-77621761/0710 7691-77621761/0710 7763-77621761/0710

Finanční úřad pro 
Zlínský kraj 7720-47620661/0710 748-47620661/0710 7755-47620661/0710 7691-47620661/0710 7763-47620661/0710

Specializovaný 
finanční úřad 7720-77620021/0710 748-77620021/0710 -**** -**** -****

Poznámky: 
*Od 1. 1. 2014 dle z. o. č. 344/2013 Sb. změna názvu daně z nemovitostí na daň z nemovitých věcí. 
**Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb.
***Daň z převodu nemovitostí dle zákona č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013.
****Specializovaný finanční úřad nemá otevřené bankovní účty pro výběr daně z příjmů fyzických osob podávajících 
přiznání, daně z nabytí nemovitých věcí, daně z nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí.



Finanční zpravodaj 5/2015Strana 122

Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní (v mezinárodním formátu IBAN) při placení daní ze 
zahraničí od 1. 1. 2016

(bankovní účty jsou vedeny v Kč)

Příloha č. 5

Název 
finančního úřadu

Daň
z přidané hodnoty

Daň z příjmů
právnických osob

Daň z příjmů
právnických osob
vybírané srážkou
dle zvláštní sazby

Finanční úřad pro hlavní město Prahu CZ74 0710 0007 0500 7762 8031 CZ17 0710 0077 0400 7762 8031 CZ06 0710 0077 1200 7762 8031

Finanční úřad pro Středočeský kraj CZ48 0710 0007 0500 7762 8111 CZ88 0710 0077 0400 7762 8111 CZ77 0710 0077 1200 7762 8111

Finanční úřad pro Jihočeský kraj CZ43 0710 0007 0500 7762 7231 CZ83 0710 0077 0400 7762 7231 CZ72 0710 0077 1200 7762 7231

Finanční úřad pro Plzeňský kraj CZ17 0710 0007 0500 7762 7311 CZ57 0710 0077 0400 7762 7311 CZ46 0710 0077 1200 7762 7311

Finanční úřad pro Karlovarský kraj CZ12 0710 0007 0500 7762 9341 CZ52 0710 0077 0400 7762 9341 CZ41 0710 0077 1200 7762 9341

Finanční úřad pro Ústecký kraj CZ43 0710 0007 0500 7762 1411 CZ83 0710 0077 0400 7762 1411 CZ72 0710 0077 1200 7762 1411

Finanční úřad pro Liberecký kraj CZ07 0710 0007 0500 7762 8461 CZ47 0710 0077 0400 7762 8461 CZ36 0710 0077 1200 7762 8461

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj CZ83 0710 0007 0500 7762 6511 CZ26 0710 0077 0400 7762 6511 CZ15 0710 0077 1200 7762 6511

Finanční úřad pro Pardubický kraj CZ33 0710 0007 0500 7762 2561 CZ73 0710 0077 0400 7762 2561 CZ62 0710 0077 1200 7762 2561

Finanční úřad pro Kraj Vysočina CZ67 0710 0007 0500 6762 6681 CZ10 0710 0077 0400 6762 6681 CZ96 0710 0077 1200 6762 6681

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj CZ52 0710 0007 0500 7762 8621 CZ92 0710 0077 0400 7762 8621 CZ81 0710 0077 1200 7762 8621

Finanční úřad pro Olomoucký kraj CZ84 0710 0007 0500 4762 3811 CZ27 0710 0077 0400 4762 3811 CZ16 0710 0077 1200 4762 3811

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj CZ02 0710 0007 0500 7762 1761 CZ42 0710 0077 0400 7762 1761 CZ31 0710 0077 1200 7762 1761

Finanční úřad pro Zlínský kraj CZ65 0710 0007 0500 4762 0661 CZ08 0710 0077 0400 4762 0661 CZ94 0710 0077 1200 4762 0661

Specializovaný finanční úřad CZ34 0710 0007 0500 7762 0021 CZ74 0710 0077 0400 7762 0021 CZ63 0710 0077 1200 7762 0021
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Název 
finančního úřadu

Daň z příjmů
fyzických osob

podávajících přiznání

Daň z příjmů
fyzických osob

ze závislé 
činnosti

Daň z příjmů
fyzických osob

vybírané srážkou
dle zvláštní sazby

Finanční úřad pro hlavní město Prahu CZ52 0710 0007 2100 7762 8031 CZ63 0710 0007 1300 7762 8031 CZ92 0710 0077 2000 7762 8031

Finanční úřad pro Středočeský kraj CZ26 0710 0007 2100 7762 8111 CZ37 0710 0007 1300 7762 8111 CZ66 0710 0077 2000 7762 8111

Finanční úřad pro Jihočeský kraj CZ21 0710 0007 2100 7762 7231 CZ32 0710 0007 1300 7762 7231 CZ61 0710 0077 2000 7762 7231

Finanční úřad pro Plzeňský kraj CZ92 0710 0007 2100 7762 7311 CZ06 0710 0007 1300 7762 7311 CZ35 0710 0077 2000 7762 7311

Finanční úřad pro Karlovarský kraj CZ87 0710 0007 2100 7762 9341 CZ98 0710 0007 1300 7762 9341 CZ30 0710 0077 2000 7762 9341

Finanční úřad pro Ústecký kraj CZ21 0710 0007 2100 7762 1411 CZ32 0710 0007 1300 7762 1411 CZ61 0710 0077 2000 7762 1411

Finanční úřad pro Liberecký kraj CZ82 0710 0007 2100 7762 8461 CZ93 0710 0007 1300 7762 8461 CZ25 0710 0077 2000 7762 8461

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj CZ61 0710 0007 2100 7762 6511 CZ72 0710 0007 1300 7762 6511 CZ04 0710 0077 2000 7762 6511

Finanční úřad pro Pardubický kraj CZ11 0710 0007 2100 7762 2561 CZ22 0710 0007 1300 7762 2561 CZ51 0710 0077 2000 7762 2561

Finanční úřad pro Kraj Vysočina CZ45 0710 0007 2100 6762 6681 CZ56 0710 0007 1300 6762 6681 CZ85 0710 0077 2000 6762 6681

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj CZ30 0710 0007 2100 7762 8621 CZ41 0710 0007 1300 7762 8621 CZ70 0710 0077 2000 7762 8621

Finanční úřad pro Olomoucký kraj CZ62 0710 0007 2100 4762 3811 CZ73 0710 0007 1300 4762 3811 CZ05 0710 0077 2000 4762 3811

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj CZ77 0710 0007 2100 7762 1761 CZ88 0710 0007 1300 7762 1761 CZ20 0710 0077 2000 7762 1761

Finanční úřad pro Zlínský kraj CZ43 0710 0007 2100 4762 0661 CZ54 0710 0007 1300 4762 0661 CZ83 0710 0077 2000 4762 0661

Specializovaný finanční úřad -**** CZ23 0710 0007 1300 7762 0021 CZ52 0710 0077 2000 7762 0021
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Příloha č. 5
(pokračování)

Název 
finančního úřadu

Daň
silniční

Daň*
z nemovitých

věcí

Finanční úřad pro hlavní město Prahu CZ27 0710 0007 4800 7762 8031 CZ56 0710 0077 5500 7762 8031

Finanční úřad pro Středočeský kraj CZ98 0710 0007 4800 7762 8111 CZ30 0710 0077 5500 7762 8111

Finanční úřad pro Jihočeský kraj CZ93 0710 0007 4800 7762 7231 CZ25 0710 0077 5500 7762 7231

Finanční úřad pro Plzeňský kraj CZ67 0710 0007 4800 7762 7311 CZ96 0710 0077 5500 7762 7311

Finanční úřad pro Karlovarský kraj CZ62 0710 0007 4800 7762 9341 CZ91 0710 0077 5500 7762 9341

Finanční úřad pro Ústecký kraj CZ93 0710 0007 4800 7762 1411 CZ25 0710 0077 5500 7762 1411

Finanční úřad pro Liberecký kraj CZ57 0710 0007 4800 7762 8461 CZ86 0710 0077 5500 7762 8461

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj CZ36 0710 0007 4800 7762 6511 CZ65 0710 0077 5500 7762 6511

Finanční úřad pro Pardubický kraj CZ83 0710 0007 4800 7762 2561 CZ15 0710 0077 5500 7762 2561

Finanční úřad pro Kraj Vysočina CZ20 0710 0007 4800 6762 6681 CZ49 0710 0077 5500 6762 6681

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj CZ05 0710 0007 4800 7762 8621 CZ34 0710 0077 5500 7762 8621

Finanční úřad pro Olomoucký kraj CZ37 0710 0007 4800 4762 3811 CZ66 0710 0077 5500 4762 3811

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj CZ52 0710 0007 4800 7762 1761 CZ81 0710 0077 5500 7762 1761

Finanční úřad pro Zlínský kraj CZ18 0710 0007 4800 4762 0661 CZ47 0710 0077 5500 4762 0661

Specializovaný finanční úřad CZ84 0710 0007 4800 7762 0021 -****



Strana 125Finanční zpravodaj 5/2015

Název 
finančního úřadu

Daň**
z nabytí

nemovitých
věcí

Daň***
z převodu nemovitostí

Finanční úřad pro hlavní město Prahu CZ47 0710 0076 9100 7762 8031 CZ45 0710 0077 6300 7762 8031

Finanční úřad pro Středočeský kraj CZ21 0710 0076 9100 7762 8111 CZ19 0710 0077 6300 7762 8111

Finanční úřad pro Jihočeský kraj CZ16 0710 0076 9100 7762 7231 CZ14 0710 0077 6300 7762 7231

Finanční úřad pro Plzeňský kraj CZ87 0710 0076 9100 7762 7311 CZ85 0710 0077 6300 7762 7311

Finanční úřad pro Karlovarský kraj CZ82 0710 0076 9100 7762 9341 CZ80 0710 0077 6300 7762 9341

Finanční úřad pro Ústecký kraj CZ16 0710 0076 9100 7762 1411 CZ14 0710 0077 6300 7762 1411

Finanční úřad pro Liberecký kraj CZ77 0710 0076 9100 7762 8461 CZ75 0710 0077 6300 7762 8461

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj CZ56 0710 0076 9100 7762 6511 CZ54 0710 0077 6300 7762 6511

Finanční úřad pro Pardubický kraj CZ06 0710 0076 9100 7762 2561 CZ04 0710 0077 6300 7762 2561

Finanční úřad pro Kraj Vysočina CZ40 0710 0076 9100 6762 6681 CZ38 0710 0077 6300 6762 6681

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj CZ25 0710 0076 9100 7762 8621 CZ23 0710 0077 6300 7762 8621

Finanční úřad pro Olomoucký kraj CZ57 0710 0076 9100 4762 3811 CZ55 0710 0077 6300 4762 3811

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj CZ72 0710 0076 9100 7762 1761 CZ70 0710 0077 6300 7762 1761

Finanční úřad pro Zlínský kraj CZ38 0710 0076 9100 4762 0661 CZ36 0710 0077 6300 4762 0661

Specializovaný finanční úřad -**** -****

Poznámky:
*Od 1. 1. 2014 dle z. o. č. 344/2013 Sb. změna názvu daně z nemovitostí na daň z nemovitých věcí. 
**Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb.
***Daň z převodu nemovitostí dle zákona č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013.
****Specializovaný finanční úřad nemá otevřené bankovní účty pro výběr daně z příjmů fyzických osob podávajících 
přiznání, daně z nabytí nemovitých věcí, daně z nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí.
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Ministerstvo financí na základě informací obdr-
žených z ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR 
oznamuje, že ve Sbírce mezinárodních smluv byly vy-
hlášeny tyto dohody o výměně informací v daňových 
záležitostech:

Sbírka mezinárodních smluv č. 34/2015
Dohoda mezi Českou republikou a Bahamským 

společenstvím o výměně informací v daňových 
záležitostech, která byla podepsána dne 6. března 2014 
v Nassau.

Tato dohoda vstoupila v platnost na základě své-
ho článku 15 dne 2. dubna 2015 a její ustanovení se 

budou provádět v souladu se zněním písmen a) a b) 
téhož článku.

Veškeré aktuální informace o stavu jednotlivých 
dohod je možné sledovat na internetových stránkách 
Ministerstva financí v záložce „Legislativa“ a pod odka-
zem „Mezinárodní výměna informací v daňové oblasti“.

Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička, v. r.
ředitel odboru 25

18

Sdělení o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce 
mezinárodních smluv a jejich vstup v platnost

Č.j.: MF-53383/2015/2502
PID: MFCR5XRYMG

Referent:  Mgr. Košatka, tel.: 257 044 629
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POZNÁMKY:
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