Informační povinnost správce daně –
Finančního úřadu pro Pardubický kraj
podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu

1. úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze zejména učinit podání ústně do
protokolu nebo nahlížet do spisu:
pondělí a středa: 8:00 – 17:00 hodin
pracovní doba správce daně, ve které je otevřena podatelna správce daně:
pondělí:

8:00 – 17:00 hodin

úterý:

8:00 – 15:30 hodin

středa:

8:00 – 17:00 hodin

čtvrtek:

8:00 – 15:30 hodin

pátek:

8:00 – 14:00 hodin

2. elektronická adresa podatelny
http://www.daneelektronicky.cz

Finančního

úřadu

pro

Pardubický

kraj:

3. forma technického nosiče datových zpráv:
CD-ROM nebo DVD-ROM.
4. formáty a struktury datových zpráv, které je Finanční úřad pro Pardubický kraj
způsobilý přijmout:
prostřednictvím datové schránky (viz Pokyn D-349, kterým se stanoví formát
a struktura datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání
specifikované v § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., a která je zároveň
odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky) - podání musí být ve
formátu a struktuře .XML, odpovídající XSD schémata jsou definována a
zveřejněna na adrese:
http://eds.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo_struktury.faces
prostřednictvím datových zpráv zasílaných na společné technické zařízení
správce daně (formát a struktura viz http://www.daneelektronicky.cz)
5. seznam kvalifikovaných certifikátů úředních osob:
tento seznam je zpřístupněn na elektronické adrese: http://q.ica.cz/cgibin/crt_qpub.cgi, kde je nutné do vyhledávací položky vyplnit sériové číslo
certifikátu příslušné úřední osoby
6. další možnosti učinit podání pomocí jiných technických prostředků:
podání může být učiněno prostřednictvím internetu s tím, že takto učiněná
podání musí být do 5 dnů ode dne, kdy došla správci daně, potvrzena nebo
opakována písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou

7. čísla účtů, na které Finanční úřad pro Pardubický kraj přijímá platby, a způsob
označení úhrady na tyto účty podle jednotlivých daní, jejichž správa mu náleží:
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
národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).
• Předčíslí bankovního účtu (v rozsahu dvou až pěti číslic) jednoznačně
určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je
předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady.
• Matrikovou část určuje vlastní finanční úřad. Všechny bankovní účty
jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část.
• Variabilní symbol – prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník
(plátce) sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník (plátce)
přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro
variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. čísla za písmeny CZ. Není-li
poplatník (plátce) 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 číslic
v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ.
• Konstantní symbol
- při bezhotovostní platbě 1148
- při platbě formou poštovní poukázky 1149
Datum splatnosti – by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky
finančního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.
Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně
z nemovitých věcí u Finančního úřadu pro Pardubický kraj, kdy správný úplný tvar
bankovního účtu je 7755-77622561/0710.
8. druhy daní, které lze platit inkasem podle zákona upravujícího platební styk nebo
soustředěnou platbou zajišťovanou provozovatelem poštovních služeb, a podmínky,
které je při těchto platbách nutné dodržet:
v současné době nelze žádný druh daně platit inkasem nebo soustředěnou
platbou zajišťovanou provozovatelem poštovních služeb

Předčíslí bankovních účtů Finančního úřadu pro Pardubický kraj
(matriková část 77622561, kód banky 0710):
Název daně
Daň darovací dle z.č. 357/1992 Sb., platného do 31.12.2013
Daň dědická dle z.č. 357/1992 Sb., platného do 31.12.2013
Daň silniční
Daň z nabytí nemovitých věcí dle z.o.č. 340/2013 Sb.
Daň z nemovitých věcí dle z.č.338/1992 Sb. (do 31.12.2013 daň z nemovitostí)
Daň z převodu nemovitostí dle z.č. 357/1992 Sb., platného do 31.12.2013
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb.
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb.
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst. 4, z. č. 334/1992 Sb.
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fond životního prostředí
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní fondy
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond
Ostatní příjmy
Pojistné na důchodové spoření placené osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ)
Pojistné na důchodové spoření sražené plátcem pojistného (placené zaměstnavatelem)
Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení
Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost
Pokuty na místě zaplacené
Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb.
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb.
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb.
Příslušenství daní
Příslušenství pojistného na důchodové spoření placené osobou samostatně výdělečně činnou (souvisí
s předčíslím 31018)
Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem pojistného (souvisí s předčíslím účtu
41013)
Spotřební daň z minerálních olejů
Správní poplatky
Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a Odvolacímu finančnímu ředitelství*
Vratky k splátkám půjček od roku 1991
Zrušené daně a jiné příjmy
Zrušené daně a poplatky
Zvláštní prostředky - exekuce
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.)
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb.)
Zvláštní prostředky - konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., z. č. 182/2006 Sb.)
Zvláštní prostředky - mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.)
Zvláštní prostředky - dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.)
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.)

Předčíslí účtu
7747
7739
748
7691
7755
7763
705
7720
721
713
7704
7712
2639
2655
8715
8731
8723
5725
5661
5717
5733
4722
5741
5776
5784
4757
31018
41013
2735
3754
3797
3746
8707
8758
8766
4706
9136
9144
799
3711
13717*
4730
7798
1791
35
10030
20036
30031
50032
70033
80039

*Poznámky: 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).

