
 

Požadované informace: 

 

„1. Jsou tyto dvě různé pokuty. 

  2. Můžete informace o bankovním účtu (IBAN) a o jakém důvodu pro psaní platby?“ 

 

 

Poskytnuté odpovědi: 

 

Ad1) Povinný subjekt sděluje, že pokuta zaslaná v příloze byla uložená Policií České republiky. 

Vzhledem k tomu, že pokuta nebyla na místě uhrazena, byla k pokutovému bloku přiložena 

složenka (poštovní poukázka typu A) na zaplacení pokuty Celnímu úřadu pro hlavní město 

Prahu ve výši 1000 Kč. Jedná se o jednu pokutu. 

 

Ad2) Pokutu můžete uhradit těmito způsoby: 

- bezhotovostní platbou (formou internetového bankovnictví, formou bankovního 

příkazu nebo platební kartou prostřednictvím platebních terminálů Celní správy ČR) 

- hotovostní platbou (prostřednictvím poštovní poukázky typu A) 

 

Pakliže budete platit pokutu online prostřednictvím Vašeho bankovního účtu, použijte 

následující údaje:  

- číslo účtu: 3754-67724011/0710, 

- variabilní symbol: rodné číslo/datum narození 

- konstantní symbol: 1149 

- částka: 1000 Kč 

 

Do zprávy příjemce můžete uvést navíc identifikátor platby – např. číslo pokutového bloku. 

 

Pokutu lze uhradit rovněž mezinárodním bezhotovostním platebním stykem:  

 

V rámci mezinárodního platebního styku se zahraničím je používán pro značení čísel 

bankovních účtů kód IBAN (International Bank Account Number), tj. mezinárodní číslo 

bankovního účtu. Toto číslo bankovního účtu má stanovenou strukturu. 

 

Pro každý jednotlivý stát je definována vlastní struktura IBAN s tím, že je pevně stanovena 

pozice, na které je uveden kód banky (popř. pobočky banky) a číslo účtu. IBAN může obsahovat 

číslice a velká písmena při maximálním počtu 30 znaků – kód banky a číslo účtu v rámci banky. 

 

Standard stanovuje pro Českou republiku mezinárodní formát čísla účtu takto: 

- 2 znaky – kód země 

- 2 znaky – kontrolní číslice (ochrana proti chybně zadanému číslu) 

- 4 znaky – kód banky 

- 6 znaků – předčíslí bankovního účtu (PBÚ) 

- 10 znaků – číslo účtu (matrika celního úřadu)  

 

Tvar čísla účtu v tuzemském styku pro zaplacení pokuty: 3754-67724011/0710 

Číslo účtu ve tvaru IBAN: CZ96 0710 0037 5400 6772 4011 

 



e-mail: podatelna510000@cs.mfcr.cz               ID Datové schránky: k8dny3x                                                                                                                                    

                                                                                          

Na internetových stránkách ČNB: https://www.cnb.cz/cs/platebni-styk/iban/iban-mezinarodni-

format-cisla-uctu/ je možné získat mnoho dalších informací, včetně možnosti vypočítat tvar 

IBAN, zadáním položek: 

První část čísla účtu (= předčíslí) 

Druhá část čísla účtu (= vlastní číslo účtu) 

Kód banky (= 0710)  

V písemném styku se uvádí IBAN po 4 znacích odděleně s mezerami, elektronicky se mezery 

neuvádějí. 

 

BIC (SWIFT) kód: CNBACZPP (je v kalkulátoru ČNB generovaný současně s IBAN). 

 

Podrobné informace, jak správně zaplatit pokutu celnímu úřadu, naleznete pod odkazem: 

https://www.celnisprava.cz/cz/faq/Stranky/jak-spravne-zaplatit-dan-celnimu-uradu.aspx. 
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