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Co je to Registr plátců DPH 

Aplikace Registr plátců DPH 
obsahuje informace o všech plátcích 
DPH. Poskytuje také vzdálenou 
službu pro zjišťování spolehlivosti 
plátců DPH a registrovaných 
bankovních účtů plátců DPH. 
Aplikaci naleznete na internetových 

stránkách Daňového portálu: www.daneelektronicky.cz  

Co se v Registru plátců DPH zobrazuje 

Po zadání DIČ daňového subjektu (DS) zobrazí 
aplikace informaci o DS, jako je obchodní název, sídlo a 
informaci o FÚ, na kterém byl DS zaregistrován. Dále 
jsou zobrazeny údaje o registraci a spolehlivosti plátce, 
včetně registrovaných bankovních účtů určených ke 
zveřejnění. Plátce lze kromě DIČ vyhledávat i podle 
spolehlivosti. Nápovědu s  postupem vyhledávání, 
zobrazíte kliknutím na odkaz „Nápověda“, na 
stránce „Údaje o registraci – DPH“. 

Webová služba pro zjišťování spolehlivosti 
plátců DPH a bankovních účtů plátců DPH 

Institut „nespolehlivého plátce“, včetně povinnosti 
registrace běžných účtů, zavedla novela zákona o DPH, 
účinná od ledna 2013. 

„Webová služba“ poskytuje informace o spolehlivosti 
plátce DPH a registrovaných bankovních účtech. 
Součástí informace je i číslo FÚ, kde je DS registrován. 
Služba umožňuje zobrazit i seznam všech 
nespolehlivých plátců. Vzhledem k určení nezobrazuje 
„webová služba“ Identifikované osoby. V případě 
potřeby zobrazení podrobných (dalších) informací o DS, 
je nutné použít aplikaci Registr plátců DPH na Daňovém 
portálu www.danelektronicky.cz. 

„Webová služba“ je určena pro SW třetích stran. 
Tyto SW mohou na adresu služby odeslat XML dotaz, 
na který služba odpoví XML odpovědí s informací o 
stavu nespolehlivosti, zveřejněných bankovních účtech a 
číslem FÚ, kde je DS registrován, pro každé poptávané 
DIČ. Jeden takový XML dotaz může obsahovat až 100 
DIČ. Pokud je plátce nespolehlivý, je uvedeno i datum 
zveřejnění nespolehlivosti. Odpověď může obsahovat i 
informaci, že DS nebyl v registru nalezen. 

Aktualizace dat v Registru plátců DPH probíhá 
každý den, vždy mezi 00:00 až 00:10. 

Komunikační schránka pro banky 

„Komunikační schránka pro 
banky“ je další aplikací pro 
autorizované uživatele, kterou 
naleznete na stránkách Daňového 
portálu www.danelektronicky.cz. 

Tato aplikace je určena bankám 
k přijímání elektronických dotazů od Finančního úřadu. 

Zřízení komunikační schránky 

O možnost komunikace banky s Finanční správou 
pomocí aplikace „Komunikační schránka pro banky“ je 
nutné písemně požádat Generální finanční ředitelství. 
Na základě zaslané žádosti je na Daňovém portálu 
bance vytvořena komunikační schránka, do které mají 
přístup pouze zmocnění pracovníci banky na základě 
uznávaného elektronického podpisu (ZAREP). 

Více o ZAREP se dozvíte v Informacích v kostce: 
Uznávaný elektronický podpis/Ověřená identita podatele 

Elektronické dotazy z FÚ 

Na základě e-mailové výzvy se zmocněný pracovník 
banky přihlásí do aplikace „Komunikační schránky pro 
banky“, odkud si do svého počítače stáhne elektronické 
dotazy z Finančního úřadu. 

Odeslání odpovědi na FÚ 

Zpracované elektronické odpovědi bankou se 
zasílají na FÚ jako příloha formuláře EPO „Obecná 
písemnost určená pro podání státních orgánů a bank“. 

Ověření konfigurace PC 

Ověřit konfiguraci PC lze kliknutím na 
odkaz „Kontrola Vašeho PC“ v menu 
„Nejčastěji hledáte“ umístěném vpravo na 
stránce Daňového portálu. Provedením 
ověření konfigurace PC se vyhnete případným 
problémům při práci s aplikací. 

Technická podpora 

Stránky ePodpory najdete na 
URL: http://epodpora.mfcr.cz 

Pokud na stránkách nemůžete najít uspokojivé 
řešení problému, lze pomocí „Kontaktního formuláře“, 
popř. e-mailu, zaslat dotaz na adresu technické 
podpory epodpora@fs.mfcr.cz 


