Informace Generálního finančního ředitelství ke způsobu uvádění
adres na písemnostech vydávaných orgány Finanční správy ČR
Generální finanční ředitelství se při své činnosti setkává s připomínkami dotčených subjektů ke způsobu
uvádění jejich adresy. Pro plošné vyjasnění situace a potvrzení současného stavu se vydává tato informace.
V určitých případech jsou adresy osob zúčastněných na správě daní (nejčastěji tedy daňových subjektů)
a účastníků dalších správních řízení na rozhodnutích a jiných písemnostech vydávaných orgány Finanční
správy ČR uváděny způsobem odlišným od způsobu, jakým je adresa těchto osob uvedena v obchodním
nebo jiném veřejném rejstříku, případně v dalších evidencích.
Rozdíl v zápisu adresy je dán tím, že Finanční správa ČR k adrese připojuje označení adresní pošty – tedy
obce, ve které sídlí pošta, která zařizuje doručení zásilky, což odpovídá čl. 4 odst. 2 písm. e) Poštovních
podmínek České pošty, s. p. Jedná se tedy o pouhé rozšíření tvaru adresy, které nijak nemění její umístění a nezakládá tak vadu takto uvedené adresy ani vadu rozhodnutí, na kterém je tato adresa uvedena.
Finanční správa ČR se tímto rozšířeným označením snaží dlouhodobě vyhovět citovaným poštovním
podmínkám České pošty s. p. stran psaní poštovních adres, při současném zachování jasného označení
příjemce či adresáta dané písemnosti.
Podobně např. adresy zapsané pomocí spojení názvu obce a čísla popisného (v obci, kde není používán
uliční systém) do jednoho řádku adresy, nebo pomocí názvu části obce namísto např. městského obvodu nebo městské části (zejména v Praze), nebo s připojením čísla orientačního za číslo popisné apod.
odpovídají psaní adresy podle poštovních podmínek [podle cit. článku, odst. 2 písm. c) obsahuje adresa
místo dodání, tj. název ulice, náměstí apod., pokud se v tomto místě užívají; číslo domu; název obce,
její části apod.].
Výše popsané zápisy adres neodporují ani vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, protože tato vyhláška stanoví způsob zápisu
adresy výhradně pro účely registru územní identifikace a výstupů z něj, nikoli obecně pro jakýkoli zápis
adresy.
Adresa na písemnosti je sestavována automatizovaně podle předdefinovaných algoritmů z údajů, které jsou taktéž předdefinovaným způsobem přebírány ze Základních registrů, a uživatel (zaměstnanec
Finanční správy ČR) nemá možnost trvale uložit jinou podobu konkrétní adresy.

