
      

                          MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA 

 
INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE DANĚ -  MĚSTSKÉHO ÚŘADU KAROLINKA 

podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 
 

1. Úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze zejména učinit podání nebo nahlížet do spisu jsou: 
Pondělí: 07:00 – 17:00 hodin 
Úterý:  07:00 – 14:30 hodin 
Středa:  07:00 – 17:00 hodin 
Čtvrtek: 07:00 – 14:30 hodin 
Pátek:  07:00 – 13:30 hodin 
 

2. Elektronická adresa podatelny správce daně:  podatelna@mukarolinka.cz 
 

3. Formy technického nosiče datových zpráv: CD-ROM; DVD; USB Flash Disk 
 

4. Formáty a struktury datových zpráv, které je správce daně MÚ Karolinka způsobilý přijmout: 
Podání učiněna datovou zprávou musí být učiněna ve formátu PDF 
 

5. Jiné technické prostředky, jimiž lze učinit podání, které je nutné potvrdit za podmínek podle § 71 odst. 
daňového řádku nejsou připuštěny. 
 

6. Jaká podání lze učinit prostřednictvím jiných technických prostředků, jimiž lze učinit podání, které je nutné 
potvrdit za podmínek podle § 71 odst. 3 daňového řádu: 
S ohledem na absenci jiných technických prostředků nelze tímto způsobem činit žádná podání. 
 

7. Čísla účtů, na které správce daně 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 správci daně se sestaví 
z matrikové části a z kódu banky:   číslo účtu: 1765308319/0800  
 
Matriková část: 1765308319 kód banky: 0800 
 
Variabilní symbol – prostřednictvím kterého poplatník (plátce) formu daně: 
 Sankce – 2212 
 Náklady řízení – 2324 
 Poplatek za psa – 1341 
 Komunální odpad – 1340 
 Poplatek z ubytování – 1345 
 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt – 1342 
 Poplatek z místa a užívání veřejného prostranství  - 1343 
 Správní poplatky - 1361 
 
Specifický symbol – prostřednictvím kterého je určena totožnost poplatníka (plátce): rodné číslo 
 
Datum splatnosti: -  je stanovena u místních poplatků – OZV do 30.06. běžného roku 

        -  u sankcí a nákladů řízení – rozhodnutím  
 
       8.    Druhy daní, které lze platit bezhotovostním převodem a podmínky, které lze při tomto placení dodržet: 
 Bezhotovostním převodem lze hradit tyto daně: 
 sankce; náklady řízení, poplatek ze psa, za komunální odpad, z ubytování, za lázeňský a rekreační 

pobyt, z místa; za užívání veřejného prostranství a správní poplatky, a to za splnění podmínky, že bude 
vždy uveden správný variabilní symbol a specifický symbol, podle kterých bude možné uhrazenou platbu 
správně přiřadit k poplatníkovi (plátci). 
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