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Ověřování spolehlivosti plátců DPH a zveřejněných účtů 

 
Od 1.4.2013 vstoupily v platnost další dva případy, kdy příjemce plnění ručí za DPH neodvedenou 
dodavatelem: 
1) Pokud je dodavatel tzv. NESPOLEHLIVÝM plátcem 
2) Pokud bylo uhrazeno na účet, který nebyl zveřejněn na daňovém portálu finanční správy ČR  
 
Program MC-EKON je upraven tak, aby umožňoval rychlé ověření DIČ a bankovního účtu. 
Všechna ověření se provádějí přímo na rozhraní (stránkách) České daňové správy a program tady 
neukládá výsledky ověření do číselníků. Informace jsou tedy vždy „čerstvé“. 
 
Provedené úpravy: 
 
1. Nabídka DPH – volba ověření DIČ: 
 
Zde si můžete zadat libovolné DIČ pro ověření. Zadává se bez „CZ“, včetně případných nul: 
 

 
 
Po kliknutí na tlačítko „ověřit“ se objeví informace o plátci: 
 

 
 

Jako typ účtu může být uvedeno „Nestand.“ – pak to znamená, že účet byl zveřejněn 

v nestandardním tvaru – např. ve tvaru IBAN.  



 
Pokud není plátce nalezen, objeví se v kolonce za DIČ „NENALEZEN“ a informace „není plátce“: 

 
 
Pokud je plátce nespolehlivý, objeví se v kolonce „Nespolehlivý plátce“ ANO: 

 
 
Pokud nebude fungovat připojení k internetu, objeví se hlášení: „Nepodařilo se ověřit spolehlivost 
plátců.“ 
 
 
2. Kontrola při zadávání faktury: 
 

Zde vedle bankovního účtu přibylo tlačítko  pro ověření plátce a jeho bankovního účtu. 
Kliknutím na toto tlačítko se automaticky ověří DIČ a číslo účtu – např. 
 

 
 
V případě, že je plátce spolehlivý a zadané číslo účtu zveřejněno, pak se objeví hlášení: 
 

 
 
Pokud je zadáno DIČ spolehlivého plátce, který má zveřejněné jiné bankovní účty, objeví se 
informace, že je plátce spolehlivý a seznam zveřejněných bankovního účtů: 
 

 



 
3. Kontrola seznamu zadaných faktur: 
 

Další možností ověření zadaných faktur je z tabulky pořízených faktur pomocí tlačítka  na 
horní liště: 
 

 
 
Objeví se zde nabídka, které faktury si přejete zkontrolovat: 
     - všechny faktury 
     - všechny očíslované 
     - označené a očíslované 
     - všechny označené 
 
Po zvolení možnosti se vytvoří sestava „Ověření plátců DPH a bankovních účtů“. 
 
Na této sestavě je uvedeno označení faktury, DIČ, stav, zda bylo DIČ ověřeno, zda se jedná o 
nespolehlivého plátce a dále zadaný bankovní účet a informace, zda byl účet ověřen. 
 
 
4. Kontrola faktur vybraných do příkazu k úhradě 
 
Stejné tlačítko je i v okně pro přípravu příkazu k úhradě na záložce „Faktury“. Zde se kontrolují 
všechny faktury, které jsou označeny písmenem „A“ ve sloupci „Ano“: 
 

 
 
 
Podle prvních informací se zdá, že v registrech plátců DPH jsou zmatky a jsou zveřejněny jiné účty, 
než plátci označili. Některé účty chybí a naopak jsou zveřejněny účty, které zveřejnit nechtěli. 
Pokud budou údaje na sestavách podezřelé, ověřte si je pro jistotu i na stránkách České daňové 
správy: http://adisspr.mfcr.cz – odkaz „Registr plátců“. 
 
 
V Humpolci 2.4.2013 
Vypracoval: ing. Miroslav Ćmok 
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