
Finančnímu úřadu pro ___________ kraj, 

Územní pracoviště ______________ 
 

 

 

 

Žádost o převedení/vrácení přeplatku  
dle § 155 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, v účinném znění (dále jen „daňový řád“) 

 

Žadatel:  _______________________________________________________ r. č./IČ: _______________________ 

 

Trvalé bydliště/sídlo: ___________________________________________________________________________ 

 

Žádám o vypořádání přeplatku na dani _____________________________________________________________ 

 

v celkové částce Kč _____________________________________ následujícím způsobem: 

 

 

 

 částku Kč ______________ ponechte jako zálohu na stejné dani 

 

 

 

 částku Kč ______________ vraťte v hotovosti na adresu žadatele 

 

 

 

 částku Kč ______________ vraťte na účet  

 

 č. ____________________________________ / ___________, specifický symbol  ______________________ 

 

 majitel účtu: _______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 částku Kč ______________ převeďte na osobní daňový účet jiného poplatníka 

 

 jméno/název:  _________________________________________________  r. č./IČ: _____________________ 

 

 trvalé bydliště/sídlo:  ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 částku Kč ______________ převeďte na nedoplatek žadatele, nebo jiného daň. subjektu, u jiného správce daně 

 

 jméno/název daň. subjektu ______________________________________ r. č./IČ: _____________________ 

 

 správce daně (FÚ/celní úřad):  _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

V _________________________ dne _____________________  Podpis: ____________________________ 



Poznámky: 

 

Vyplňte, křížkem označte Vámi navrhovaný způsob řešení. 

V řádcích „trvalé bydliště“ uvádějte adresu, na které jste úředně evidován/a a kterou tedy máte i 

v občanském průkazu. 

 

Převádění přeplatku upravuje daňový řád v ustanovení § 154 a 155: 

 
Přeplatek  

  

§ 154 

 

 … 

 

 (2) Správce daně převede přeplatek na úhradu případného 

nedoplatku téhož daňového subjektu na jiném osobním 

daňovém účtu, popřípadě na úhradu nedoplatku podle 

odstavce 4. Není-li takového nedoplatku, stává se přeplatek 

vratitelným přeplatkem a zůstává jako platba na dosud 

neuhrazenou daň na osobním daňovém účtu, na kterém je 

evidován. Pokud existuje odůvodněný předpoklad, že dojde 

do 10 dnů ode dne, kdy má být přeplatek na úhradu 

nedoplatku na jiném osobním daňovém účtu použit, ke 

vzniku povinnosti uhradit daň na stejném osobním daňovém 

účtu, přeplatek se na úhradu nedoplatku na jiném osobním 

daňovém účtu nepoužije. 

 … 

 (4) Přeplatek se použije i na úhradu nedoplatku téhož 

daňového subjektu u jiného správce daně, u něhož je 

nedoplatek evidován, vyžádá-li si ho správce daně tak, aby 

žádost došla správci daně, u něhož je evidován přeplatek, 

ještě před vystavením příkazu k jeho vrácení, nejpozději však 

do dne, kdy uplyne lhůta stanovená pro jeho vrácení. K 

žádosti se připojí výkaz nedoplatků, které mají být 

přeplatkem uhrazeny; pokud se požadavek uplatní 

prostřednictvím propojených informačních systémů, stačí 

předložit výkaz nedoplatků dodatečně do 30 dnů od uplatnění 

požadavku na úhradu nedoplatků prostřednictvím těchto 

systémů. Žádosti se vyhoví i v případě, že přeplatek vznikne 

do 30 dnů ode dne vyžádání. Bylo-li správci daně doručeno 

více žádostí, provede se úhrada v pořadí, v jakém správci 

daně žádosti došly. Úhrada nedoplatků evidovaných u 

správce daně, u něhož je evidován přeplatek, má přednost. 

  

(5) O převedení přeplatku podle odstavců 2 a 4, jehož výše 

přesahuje částku 1 000 Kč, se daňový subjekt vyrozumí. Za 

den úhrady nedoplatku převodem přeplatku se považuje den, 

který následuje po dni vzniku přeplatku, pokud tento nastal 

po dni vzniku nedoplatku; jinak den vzniku nedoplatku. 

  

§ 155 

  

(1) Daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně, u 

něhož má vratitelný přeplatek, o použití tohoto přeplatku na 

úhradu nedoplatku, který má u jiného správce daně, nebo na 

úhradu nedoplatku jiného daňového subjektu u téhož nebo 

jiného správce daně. Je-li této žádosti vyhověno, považuje se 

za den úhrady nedoplatku den, kdy došla žádost správci daně. 

  

 

(2) Správce daně vrátí daňovému subjektu vratitelný 

přeplatek na základě žádosti daňového subjektu o vrácení 

vratitelného přeplatku, nebo pokud tak stanoví zákon. 

Správce daně vratitelný přeplatek nižší než 100 Kč daňovému 

subjektu vrátí jen ve výjimečných případech tak, aby byla 

zajištěna zásada hospodárnosti. 

  

(3) Pokud v době podání žádosti o vrácení vratitelného 

přeplatku dosahuje vratitelný přeplatek nejméně částku 100 

Kč, poukáže jej správce daně do 30 dnů ode dne obdržení 

žádosti podle odstavce 2, v opačném případě žádosti vyhoví, 

pouze pokud vratitelný přeplatek této částky dosáhne do 60 

dnů ode dne podání žádosti; lhůta pro jeho vrácení počíná 

běžet až ode dne následujícího po dosažení této částky. Je-li 

daňový subjekt u správce daně registrován, je povinen určit k 

vrácení přeplatku jeden z účtů u poskytovatelů platebních 

služeb uvedených v registraci. 

  

(4) Proti rozhodnutí správce daně o žádosti podle odstavců 1 

a 2 se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení. Vyhoví-li 

správce daně v plném rozsahu této žádosti, rozhodnutí 

daňovému subjektu neoznamuje, pokud o to není v žádosti 

výslovně požádán. Za den vydání rozhodnutí o žádosti, které 

bylo v plném rozsahu vyhověno, a současně za den jeho 

oznámení daňovému subjektu se považuje den, který 

následuje po dni doručení žádosti správci daně; proti tomuto 

rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky. 

  

(5) Je-li poukazován správcem daně vratitelný přeplatek na 

žádost po lhůtě stanovené v odstavci 3 nebo po lhůtě 

stanovené zákonem pro vrácení vratitelného přeplatku, který 

se vrací bez žádosti, náleží daňovému subjektu úrok z 

vratitelného přeplatku, který odpovídá ročně výši repo sazby 

stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních 

bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. 

Tento úrok daňovému subjektu náleží ode dne následujícího 

po dni, ve kterém uplynula stanovená lhůta pro vrácení 

vratitelného přeplatku, do dne jeho poukázání daňovému 

subjektu. Úrok se nepřizná, nepřesahuje-li 100 Kč. O výši 

úroku rozhodne správce daně bezodkladně po vrácení tohoto 

přeplatku. 

  

(6) Za den poukázání vratitelného přeplatku se považuje den, 

kdy došlo k jeho odepsání z účtu správce daně. Vratitelný 

přeplatek poukazuje správce daně v české měně ve výši, v 

jaké byl evidován, a to bezhotovostním převodem na účet 

vedený u poskytovatele platebních služeb nebo poštovním 

poukazem; v případě bezhotovostního převodu na účet 

vedený u poskytovatele platebních služeb mimo území států 

Evropské unie hradí náklady převodu daňový subjekt. 
 

 

 

Od 1. 1.2011 není možné žádat o převedení přeplatku na úhradu nedoplatku téhož daňového subjektu 

u téhož správce daně. U takové žádosti bude zastaveno řízení na základě ust. § 106 odst. 1 písm. b) 

daňového řádu. Převádění přeplatku na úhradu nedoplatku na jiném osobním daňovém účtu provádí 

správce daně z úřední povinnosti. 
 


