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Informace § 69 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném od 1. 1. 2021 
(dále jen „daňový řád“) 

1. Orgány Finanční správy ČR jsou technicky vybaveny a zřizují daňovou informační schránku dle § 69 
odst. 3 daňového řádu, dostupnou na URL adrese www.mojedane.cz. 

 

2. Orgány Finanční správy ČR jsou technicky vybaveny a připraveny přidělit přístupové údaje do 
daňové informační schránky v aplikaci DIS+. 

 

3. V DIS+ jsou informace soustřeďované v následujícím rozsahu a členění:  

 informace o vybraných daňových povinnostech v osobním daňovém kalendáři daňového 
subjektu, 

 informace o vybraných písemnostech evidovaných ve spise daňového subjektu, 

 informace o osobním daňovém účtu daňového subjektu, 

 informace o uživatelích a jejich oprávněních, vč. rozsahu, 

 informace o nastavených notifikacích, 

 základní informace o daňovém subjektu 

 informace o registracích daňového subjektu k daním, 

 platební informace. 

Tyto informace jsou aktualizovány ve lhůtě 48 hodin od evidované změny na příslušném finančním 
úřadu a v DIS+ jsou zobrazovány pro aktuální rok a 4 roky zpětně. 

 

4. Základní podmínky a postupy pro využívání služeb aplikace DIS+:  

 Přístup do DIS+ je možný na základě přihlášení 

 s využitím přístupu se zaručenou identitou (www.e-identita.cz), 

 s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky 
(www.datoveschranky.info), 

 pomocí přístupových údajů přidělených Finanční správou ČR. 

 Přístup do DIS+ je umožněn výhradně fyzickým osobám, které jsou  
a) osobami s právem přístupu ze zákona, tj. 

 daňovými subjekty, 

 osobami oprávněnými jednat jménem právnické osoby (zejména statutární orgány 
právnických osob),  

 osobami, které plní povinnosti daňového subjektu podle § 20 odst. 3 daňového řádu 
(např. insolvenční či svěřenský správce), 

 zákonnými zástupci, opatrovníky nebo ustanovenými zástupci daňového subjektu, 
nebo 

b) osobami, které byly pověřeny přístupem do konkrétní DIS+. 

 Vybraná podání, a to i s využitím vybraných informací, které o daňovém subjektu zpracovávají 
orgány Finanční správy ČR, je prostřednictvím DIS+ umožněno učinit 
a) osobám s právem přístupu ze zákona, 
b) osobám, které byly pověřeny přístupem do konkrétní DIS+ s odpovídajícím rozsahem 

oprávnění. 

 Přístupové údaje do DIS+ přidělují finanční úřady, s výjimkou územních pracovišť v režimu 2 + 2 
(tj. územních pracovišť s omezeným provozem), na základě žádosti fyzické osoby vyplněné 
prostřednictvím portálu Moje daně. Na základě této žádosti a po ověření totožnosti žadatele 
správcem daně, jsou přístupové údaje do DIS+ aktivovány. Osoba, jíž byly přístupové údaje 
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přiděleny, je povinna s nimi zacházet tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Změnu 
přístupových údajů do DIS+ (hesla a autorizačního telefonu) je možné provést výhradně 
v aplikaci DIS+. Zneplatnění přístupových údajů přidělených orgánem Finanční správy ČR do 
DIS+ může na základě žádosti provést správce daně.  

 Osoba s právem přístupu ze zákona nebo osoba, která byla pověřena přístupem do konkrétní 
DIS+ s odpovídajícím rozsahem oprávnění může pověřit přístupem do této daňové informační 
schránky i další fyzickou osobu. Tuto fyzickou osobu jednoznačně identifikuje buď 
prostřednictvím kódu vygenerovaného této osobě aplikací DIS+, nebo prostřednictvím čísla 
jejího občanského průkazu a zároveň vymezí rozsah uděleného oprávnění. Rozsah oprávnění 
je možné zvolit ve variantách: 

 prohlížení a odesílání všeho, 

 prohlížení všeho, 

 prohlížení po daních, 

 administrátor. 

 

5. Daňový subjekt je oprávněn užívat DIS+ jako třetí osoba. 

 

6. Pro přihlášení do aplikace DIS+ je požadován střední stupeň záruky, LoA (Level of Assurance) - 
Substantial.  

 

7. Daňová informační schránka je společná pro orgány Finanční správy ČR (správce daně): 

 Finanční úřad pro hlavní město Prahu  

 Finanční úřad pro Jihočeský kraj  

 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj  

 Finanční úřad pro Karlovarský kraj  

 Finanční úřad pro Kraj Vysočina  

 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj  

 Finanční úřad pro Liberecký kraj  

 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj  

 Finanční úřad pro Olomoucký kraj  

 Finanční úřad pro Pardubický kraj  

 Finanční úřad pro Plzeňský kraj  

 Finanční úřad pro Středočeský kraj  

 Finanční úřad pro Ústecký kraj  

 Finanční úřad pro Zlínský kraj  

 Specializovaný finanční úřad 

 Odvolací finanční ředitelství 

 Generální finanční ředitelství 

 

8. Pro seznámení s aplikací DIS+ je v Dokumentaci k dispozici Příručka uživatele DIS+ na URL adrese 
https://adisspr.mfcr.cz/dpr/adis/idpr_pub/dpr_info/prirucka_uzivatele_dis_plus.pdf. 

 

9. Aplikace DIS+ je přístupná v běžně používaných moderních WWW prohlížečích v jejich aktuálních 
verzích (včetně instalovaných záplat), které implementují potřebné standardy, například: Google 
Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera či Safari. 
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