
               FINANČNÍ  ÚŘAD  PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ 

       ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ V KOLÍNĚ A ČESKÉM BRODĚ 

                            INFORMUJÍ  VEŘEJNOST 
 

  Územní pracoviště v Kolíně a Českém Brodě informují všechny daňové poplatníky, 

kteří budou za zdaňovací období 2015 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických 

osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci územních pracovišť 

přítomni ve dnech  

 

16.3.2016       od 15.00 do 17.00 hod.   na Městském úřadě v Pečkách 

21.3.2016       od 15.00 do 17.00 hod.   na Městském úřadě v Pečkách 

 

23.3.2016       od 12.00 do 14.00 hod    v Zásmukách v zasedací místnosti pod zdravotním            

                                                                střediskem 

23.3.2016       od 14.45 do 16.45 hod.    na Městském úřadě v Kouřimi 

                                            

23.3.2016       od 11.45 do 13.45 hod.      na Obecním úřadě ve Starém Kolíně 

 

23.3.2016       od 14.30 do 16.30 hod.      na Městském úřadě v Týnci nad Labem 

 

15.3.2016       od 15.00 do 16.30 hod.      na Úřadě městysu Kounice 

  

 Pracovníci územních pracovišť ve výše uvedených termínech obdobně jako 

v minulých letech umožní daňovým poplatníkům  platně  podat  daňové  přiznání k dani 

z příjmů fyzických osob  a  získat  pomoc  při jeho vyplnění  do příslušných formulářů. 

  Informace pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny 

na   www.financnisprava.cz   v   záložce  „Daně a pojistné“  a  budou  aktuálně  doplňovány 

v „Novinkách“. Vzory  všech daňových tiskopisů jsou dostupné na stránkách Finanční správy 

www.financnisprava.cz  daňové tiskopisy. Zde jsou rovněž zveřejněny interaktivní 

formuláře pro vyplnění daňového přiznání. Ucelený   přehled   informací  o  elektronickém  

podání  daňového přiznání je k dispozici  na stránkách Finanční správy  

www.financnisprava.cz   daně elektronicky. 

           Pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvislosti s podáváním daňových přiznání 

některé nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení dotázat  na informačních telefonních 

linkách  ÚzP v Kolíně - tel. číslo 321742221,  321742292, ÚzP v Českém Brodě - tel. číslo 

321613305 nebo FÚ pro Středočeský kraj - tel. číslo 234009219.  Informační linky budou 

v provozu v termínu od 15.3.2016 do 1.4.2016 (Po, St. 8.00 – 17.00 hod., Út, Čt 8.00 – 14.30 

hod., Pá 8.00 – 13.30. hod.). 

            Dále Územní pracoviště od 21.3.2016 do 1.4.2016 ve všech pracovních dnech rozšiřují 

pro výběr daňových  přiznání  k dani  z příjmů  fyzických  osob  úřední  hodiny do 18.00 hod.. 

              Pokladna Územního pracoviště v Kolíně bude otevřena od 21.3.2016 do 1.4.2016 

v době od 8.00 – 11.30 hod a od 12.30 – 15.30 hod. Pokladna na Územním pracovišti 

v Českém Brodě není určena pro platbu daní a pro tento účel není v provozu, lze využít 

pokladnu na ÚzP v Kolíně nebo „daňovou složenku“. Od 1.března 2016 zavádí Finanční 

správa tzv. daňovou složenku, která bude od tohoto data k dispozici na všech pobočkách 

České pošty, s.p. a na územních pracovištích a jejím prostřednictvím budou moci občané 

(fyzické osoby) zaplatit  i daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, a to bez úhrady 

ceny platební transakce, tedy zdarma.     

 

http://www.financnisprava.cz/


Upozornění: 

  

     Správný bankovní účet pro bezhotovostní placení daně z příjmů fyzických osob na 

Finanční úřad pro Středočeský kraj (Územní pracoviště v Kolíně a Českém Brodě) je 

77628111, kód banky 0710, předčíslí 721, variabilní symbol je rodné číslo.  

 

     Pojistné přiznání pro poplatníky pojistného na důchodové spoření lze tak jako v loňském 

roce podat pouze v papírové formě. Tiskopis pojistného přiznání je spolu s potvrzením 

uveřejněn na webových stránkách Finanční správy pod záložkami „Daňové tiskopisy – 

Databáze aktuálních daňových tiskopisů – Pojistné na důchodové spoření – poplatník“. 

 

     Pro podání do datové schránky doporučujeme použít datovou schránku Územního 

pracoviště v Kolíně -  un5n5ns a datovou schránku Územního pracoviště v Českém Brodě 

ncvn5ky. 

 

     Povinné elektronické podání – podle ust. § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),  má-li daňový subjekt nebo jeho 

zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní 

závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně 

registračních údajů, řádného daňového tvrzení a dodatečného daňového tvrzení, učinit pouze 

datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem 

uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu, tj.: 

- datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem 

- datovou zprávou prostřednictvím datové schránky, nebo 

- datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho 

datové schránky.             


