
 

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 
Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava 

Tel: 596 651 302 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Od 5. března  vyjíždí úředníci Finančního  úřadu pro Moravskoslezský kraj 

mimo svá pracoviště, aby vybírali přiznání k dani z příjmů fyzických osob ve 

vybraných obcích 
 

Do prvního dubna,  kdy končí  lhůta pro podání přiznání,  přijedou úředníci do 10 obcí 

v Moravskoslezském kraji. Do čtyř obcí, kde bývá zájem občanů o osobní konzultace a podání  

daňového přiznání největší, přijedou úředníci ve dvou termínech. 

 

Starostové  obcí poskytli úředníkům prostory pro jednání s občany  v budovách městských a obecních 

úřadů nebo v jejich blízkosti. Občané tak v důvěrně známém prostředí získají potřebné informace a 

tiskopisy nebo předají úředníkům vyplněná přiznání. Výhodou je, že přítomní úředníci na místě 

zkontrolují, zda je daňové přiznání formálně správné nebo zda neschází povinné přílohy. Blízkost 

domova dává občanům možnost scházející listiny rychle doplnit a na místě opravit nesprávnosti, 

kterých se při vyplnění tiskopisu nechtěně dopustili. Službu využívají zejména aktivní senioři, 

maminky na mateřských dovolených a občané, kteří pracují nebo podnikají v místě nebo v blízkém 

okolí. 

 

Již tradičně se v Moravskoslezském kraji začíná s výběrem přiznání ve Vítkově, a to během prvního 

březnového čtvrtka (5. března 2020).  Občané však mohou svá přiznání na Městském úřadě ve 

Vítkově podat také o týden později, ve čtvrtek 12. března.  V loňském roce využilo ve Vítkově této 

služby 600 občanů, kteří si s úředníky při konzultaci vyjasnili  svůj problém s vyplněním přiznání a 

odnesli si potřebné  tiskopisy nebo daňové  přiznání přímo podali. V kraji takto vloni úředníci při 

výjezdech na obce poskytli služby  třem tisícům občanů. 

 

Výjezdy na obce v Moravskoslezském kraji 
Obec Den Hodina Místo 

Rýmařov 
30.03.2020 12:00 – 17:00 hod. 

Středisko volného času,  
Okružní 10, Rýmařov 

Rýmařov 
01.04.2020 12:00 - 17:00 hod. 

Středisko volného času,  
Okružní 10, Rýmařov 

Vrbno p. Pradědem 30.03.2020 12:00 - 17:00 hod. Přístavba MÚ 

Vrbno p. Pradědem 01.04.2020 12:00 - 17:00 hod. Přístavba MěÚ 

Vítkov 05.03.2020 09:00 - 16:00 hod. MěÚ 

Vítkov 12.03.2020 09:00 - 16:00 hod. MěÚ 

Morávka 16.03.2020 12:00 - 17:00 hod. Obecní úřad 

Jablunkov 16.03.2020 09:00 - 16:00 hod. Městský úřad 

Mosty u Jablunkova 18.03.2020 09:00 - 16:00 hod. Obecní úřad 

Bílovec 16.03.2020 8:00-11:00, 12:00-16:00 MěÚ Bílovec-zasedací místnost 

Odry 16.03.2020 8:00-11:30, 12:30-16:00 MěÚ  Odry-zasedací místnost 

Studénka 16.03.2020 8:00-11:30, 12:30-16:00 MěÚ Studénka-1.patro 

Frenštát pod Radhoštěm 16.03.2020 8:00-12:00,13:00-16:00 MěÚ Frenštát p. R. 

Frenštát pod Radhoštěm 18.03.2020 8:00-12:00, 13:00-16:00 MěÚ Frenštát p. R. 
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Posledním dnem lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019  je   středa   

1. dubna 2020. Uloží-li však fyzická osoba před uplynutím této lhůty u správce daně plnou moc 

udělenou daňovému poradci ke zpracování a podání přiznání  k dani z příjmů fyzických osob za rok 

2019, nebo má-li fyzická osoba dle zákona o účetnictví povinnost ověřit účetní závěrku auditorem,  

podává daňové přiznání ve lhůtě do 1. července 2020. Ve lhůtě pro podání daňového přiznání je daň 

také splatná.  

Občané, kteří dávají přednost osobnímu předání daňového přiznání na podatelnách  územních 

pracovišť, mohou využít rozšířené úřední hodiny všech podatelen, a to v pracovních dnech v 

termínu od 23. března  do 31. března  v době od 8:00 do 17:00 hodin a  v poslední den lhůty ve 

středu 1. dubna od 8:00 do 18:00 hodin. 

Občané, kteří pobírali v roce 2019 pouze příjmy od zaměstnavatelů, mohou využít zjednodušený 

dvoustránkový tiskopis přiznání k dani z příjmů fyzických osob (podmínkou je, že občané neměli jiné 

druhy zdanitelných příjmů než  příjmy ze závislé činnosti na území ČR).  

K podání daňového přiznání však návštěva územního pracoviště finančního úřadu ani osobní předání 

úředníkovi nejsou nutné, přiznání je možno podat elektronicky nebo poštovní přepravou. 

 

Pokud má občan nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou 

povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat  daňové přiznání elektronicky, 

datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Nejsnadněji lze přiznání  

vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu na  

www.daneelektronicky.cz. Vyplnění elektronického formuláře je usnadněno automatickými 

nápovědami, součty a kontrolami.  

 

Tiskopisy daňového přiznání včetně všech jeho příloh, pokyny k vyplnění tiskopisů, informace 

potřebné ke správnému vyplnění tiskopisů, odpovědi na nejčastější dotazy veřejnosti k problematice 

daně z příjmů fyzických osob a stanoviska Finanční správy ČR jsou k dispozici 

na www.financnisprava.cz.  

 

 

V Ostravě dne 3. března 2020 

 

Ing. Petra Homolová 

tisková mluvčí Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj 

                           

http://www.daneelektronicky.cz/
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