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Věc 
Informace o změnách v daňové oblasti účinných od 1.1.2011 
 

V rámci spolupráce Finančního úřadu Ostrava III s obecními úřady a úřady městských 
obvodů v Ostravě v oblasti naší místní příslušnosti si Vás dovolujeme informovat o 
změnách, na jejichž základě dojde v roce 2011 k významným změnám v komunikaci 
s finančním úřadem a způsobu placení daní. 

 
1. Daňové složenky 

 K datu 31.12.2010 skončí možnost platit daňové povinnosti speciální složenkou 
„Daňovou složenkou“ bez poštovních poplatků. Úhradu daňových povinností bude i 
nadále možno provádět prostřednictvím pošty formou univerzální složenky typu A, která 
podléhá poštovním poplatkům. Finanční úřad Ostrava III má k dispozici částečně 
předtištěné složenky tohoto typu s uvedením kmenových částí účtů. 

Od 1.1.2011 bude možno uhradit daňovou povinnost následujícími způsoby: 

- Na pokladně finančního úřadu 
- Poštovní poukázkou typu „A“ 
- Bankovním příkazem 
- Internetovým bankovnictvím 

Tato změna se dotkne zejména vašich občanů – poplatníků daně z nemovitostí. Ti 
v průběhu května 2011 obdrží poštou složenku s předtištěnou částkou a číslem účtu, 
stejně jak tomu bylo dosud. Poplatek za odeslání složenky však již budou muset uhradit.  
 
2. Kolkové známky 

Ode dne 1.1.2011 nebude možné na Finančním úřadu Ostrava III  zakoupit kolkové 
známky na úhradu správních poplatků. Platbu správních poplatků bude možné v roce 
2011 provést v úředních dnech (pondělí a středa od 8,00 – 12,00 hod. a od 13,00 – 15,30 
hod.) v pokladně finančního úřadu, nebo bude nutné si kolkové známky zajistit mimo FÚ. 

 
3. Správní poplatky 

S účinností od 1. 1. 2011 se mění místní příslušnost finančních úřadů k výkonu 
kontroly správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě 
věcně příslušné jiné orgány (ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 531/1990 Sb., o 
územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZÚFO“).  

Od tohoto data budou vykonávat kontrolu správního poplatku za povolení provozování 
výherních hracích přístrojů obcemi, a to včetně správy odvodu 50 % správních 



Finanční úřad Ostrava III, Opavská 6177, 708 13  Ostrava 
Čj. 154463/11390040800275                                                                                                                Str.  2 
 

poplatků na základě pravomocných povolení (ustanovení § 7 odst. 2 a § 8 odst. 2 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) nově místně 
příslušné finanční úřady v sídle kraje. 

Pro váš ÚMOb, případně vaši obec to je Finanční úřad Ostrava I, Jurečkova 2, 700 39, 
Moravská Ostrava  a Přívoz. 

Uvedenému finančnímu úřadu bude nutno zasílat pravomocná rozhodnutí o povolení 
provozování výherních hracích přístrojů  místně příslušnými obecními a krajskými úřady, 
stejně jako 50 % odvod správního poplatku na účet č. 3711-7623761/0710. 

 
4. Daňový řád 

Zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen DŘ) bude ode dne 1.1.2011 
nahrazen stávající zákon č. 337/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků, upravující 
správu daní. 

V souvislosti se zavedením DŘ s účinnosti od 1.ledna 2011 upozorňujeme na 
nejdůležitější změny. 

 
Promíjení 

 Je upuštěno od možnosti promíjet daně a příslušenství daně správcem daně 
(finančním úřadem) na základě individuálních žádostí. Již nebudou moci být podávány 
individuální žádosti a nebudou vydávána individuální rozhodnutí o prominutí. 
Poslední žádosti prominutí příslušenství daně a daně, které ještě budou posouzeny 
podle podmínek obsažených v zákoně o správě daní a poplatků, bylo nutno doručit na 
finanční úřad do 31. 12. 2010. Výjimkou je promíjení daně z převodu nemovitosti 
nebo daně darovací, např. v případě odstoupení od smlouvy, vrácení daru pro vady (viz 
§ 25 odst. 3 až 8 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z 
převodu nemovitostí) a prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo penále 
za prodlení podle rozpočtových pravidel – zde budou i nadále podávány individuální 
žádosti. 

 
Opožděně podané daňové přiznání 

Za opožděné podání daňového přiznání, hlášení a vyúčtování, kdy toto zpoždění je 
delší než 5 pracovních dnů musí správce daně udělit pokutu , a to i v případě, že 
opožděně podané přiznání, hlášení a vyúčtování bude na velmi malou částku příp. na 
nulovou částku. Pokuta činí minimálně 500,00 Kč  

 
Posečkání 

Správce daně může povolit posečkání jednak na žádost daňového subjektu a nově 
rovněž i z moci úřední. Pro správce daně zákon zavádí lhůtu k vydání rozhodnutí o 
žádosti o posečkání či splátkování, a to na 30 dnů ode dne podání příslušné žádosti. 
Správce daně má možnost upustit od předpisu úroku z posečkání, pokud by z 
ekonomické situace nebo sociálních poměrů daňového subjektu bylo zřejmé, že se 
jedná o tvrdost při uplatnění úroku.   
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Úrok z prodlení 

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den 
prodlení od pátého pracovního dne, který následuje po dni splatnosti až do dne 
platby včetně.  
 
Doručování hromadného předpisného seznamu  

U daně z nemovitostí, kde správce daně stanový daň hromadným předpisným 
seznamem, zpřístupní správce daně hromadný předpisný seznam k nahlédnutí po dobu 
nejméně 30 dnů. 

Označení daně, místa a doby, kdy lze do hromadného předpisného 
seznamu nahlédnout, zveřejní správce daně veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí rovněž 
po dobu nejméně 30 dnů. 

Hromadný předpisný seznam bude zpřístupněn na místně příslušných finančních 
úřadech a daňovému subjektu budou zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu 
stanovené daně. 

 

 Věříme, že touto stručnou informací pomůžeme Vám a vašim občanům lépe se 
orientovat v komunikaci s finančním úřadem a uvítáme, když tuto informaci vhodným 
způsobem zveřejníte. V příloze vám rovněž postupujeme letáky, kterými o změnách 
v oblasti daní informuje MFČR. 

   

 

      Děkujeme za spolupráci 

 
   
             Ing. Stanislav Friedel v.r. 
                                      ředitel 

 
 
 
 
Přílohy: 
1. Leták – konec daňové složenky 
2. Leták – daňový řád  
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