
Postup pro získání potvrzení bezdlužnosti na 
daňovém portálu Finanční správy (ADISEPO) 
Do konce roku 2020 je podání žádosti zdarma. 
Od začátku roku 2021 je nutné zaplatit správní poplatek 100 Kč. Posílá se na účet 
místně příslušného finančního úřadu. Použijete předčíslí 3711 a jako variabilní 
symbol rodné číslo žadatele. 
 
Formulář vyplňujte v případě, že máte datovou schránku nebo aplikaci ePodpisFS. 
Pokud ponesete žádost na úřad osobně, doporučujeme použít tento formulář. 
Zbyde vám více volného času na věci, které vás skutečně baví. 
 
Otevřete si Obecnou písemnost určenou pro podání orgánům FS ČR.  

1. Na Úvodní stránce se nejprve zorientujte ve způsobu vyplňování 
formuláře. 

● Finanční správa nemá formulář určený pouze pro zjištění bezdlužnosti. Využívá 
se tento, který je připravený pro více situací. Proto obsahuje některá pole, která 
jsou pro zjištění bezdlužnosti nepotřebná. Nenechte se tím zmást. 

● Vpravo nahoře na Úvodní stránce najdete navigaci formulářem. 
 

 

https://nedluzimstatu.cz/wp-content/uploads/2020/11/bezdluznost-CSSZ.pdf
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?pisemnost=DADPIS


2. V sekci Záhlaví vyplníte typ žádosti a příslušný finanční úřad. 

● Nechte zaškrtnutou možnost Finančnímu úřadu pro / Specializovanému 
finančnímu úřadu. 

● Vyberte finanční úřad, u kterého chcete potvrzení vystavit: nejprve vyberte 
kraj, kde se úřad nachází, a poté město. 

● V sekci Podání k dani zvolte Bez určení daně. 
● Pomocí našeptávače (tj. zadáním prvních slov z názvu) zadejte do sekce Typ 

písemnosti slovní spojení Žádost o potvrzení bezdlužnosti. 
● Poté klikněte na tlačítko Vybrat, automaticky se vám vyplní také okno Věc. 
● Jako Místo vyhotovení uveďte obec, kde se právě nacházíte. 

 

 

● Po vyplnění všech údajů klikněte na Kontrola stránky v pravém horním 
rohu. Systém údaje zkontroluje. 

 

 
 

● Pro postup do další sekce formuláře klikněte na Další stránka. 

3. V sekci Subjekt zadejte informace o sobě. 

● Začnete výběrem Typu daňového subjektu: zvolte možnost F-Fyzická osoba. 
● Pokud jste OSVČ a plátce DPH, vyplňte do okna Daňové identifikační číslo 

číselnou část svého DIČ a vedle své rodné číslo bez lomítka (liší se od DIČ). 



● Pokud DIČ nemáte, vyplňte do obou oken své rodné číslo bez lomítka. 
● Dále zadejte své Příjmení, Jméno a Rodné příjmení (vyplňte i v případě, že 

se od Příjmení neliší). 
● Titul vyplňovat nemusíte. 
● V sekci Sídlo právnické osoby/adresa místa pobytu fyzické osoby vyplňte 

adresu svého trvalého bydliště: Ulici (nebo část obce), Číslo popisné a, 
pokud máte, tak i Číslo orientační. 

● Do okna Obec začněte psát název obce, ve které máte hlášené trvalé 
bydliště. Po kliknutí na vámi hledanou obec se vyplní také PSČ. 

● Poté vyberte stát svého trvalého pobytu (pravděpodobně Česká republika). 
 

 

● V sekci Kontaktní informace zadejte své telefonní číslo. 
● Následující údaje na stránce pravděpodobně vyplňovat nemusíte: 

○ Bankovní účty nejsou potřeba. 
○ Údaje o podepisující osobě vypište jen v případě, že se liší od údajů o 

poplatníkovi (např. pokud za vás formulář vyplňoval/a váš/vaše 
účetní). 

○ Nevyplňujte ani sekci Údaje o fyzické osobě, která je oprávněná k 
podpisu. 

● Do části Sestavil napište znovu své údaje: Příjmení, Jméno a Telefon. 
 



 

● Po vyplnění klikněte na Kontrola stránky. V případě, že se objeví chyba, 
opravte ji a pokračujte. 

● Klikem na Další stránka přejděte do části, kde zadáte text žádosti. 

4. V sekci Text napište, o co žádáte. 

● Do pole Textová příloha napište samotnou žádost. Chcete potvrzení o 
bezdlužnosti nebo potřebujete vyčíslit dluh? Pokud vás dosavadní 
vyplňování formuláře připravilo o veškerou inspiraci, můžete použít text z 
následujícího obrázku. 



 

● Pokračujte kliknutím na Další stránka. 

5. Volitelně vyplňte i sekci Jiné přílohy. 

● Pro žádost o potvrzení bezdlužnosti standardně žádné další přílohy 
nepotřebujete. Pokud je ve vašem případě připojit chcete, můžete je 
postupně vkládat kliknutím na Přidat přílohu. 

● Součet velikostí všech přidaných souborů nesmí přesáhnout 3,9 MB. 
 

 

● Po přidání všech příloh klikněte na Další stránka. 



6. Závěrečná stránka vyplnění formuláře: ověřte si, že jste vše 
vyplnili správně. 

● Při přechodu do sekce Závěr vám systém všechny vyplněné údaje 
zkontroluje a ukáže případné chyby. Pokud se vám nahoře zobrazí 
upozornění na chybu, kliknutím na Protokol chyb zjistíte, co je špatně. 

● Následně se vraťte do sekce Závěr kliknutím na Zpět vpravo nahoře. Odtud 
se budete moct vrátit k sekcím, které je potřeba opravit - stačí, když 
kliknete na danou sekci v menu Stránky vpravo dole. 

● Systém vám žádné chyby nehlásí? Skvělé, můžete pokračovat dál! 

7. Uložte si rozpracovanou žádost. 

● Kliknutím na tlačítko Uložení prac. souboru si uložíte rozpracovaný 
formulář. To se může hodit v případě, že chcete žádost dokončit později. 
Doporučujeme si takto formulář uložit i v případě, že chcete vše dokončit 
ihned. Kdyby se něco pokazilo, ušetříte si spoustu práce. 

 

 
 

 
 

● Budete přesměrováni na stránku, kde si soubor stáhnete kliknutím na 
Uložit na PC. Následně si ho uložte pod vhodným názvem do svého 
počítače. Snadno ho najdete, kdybyste se k formuláři potřebovali později 
vrátit a nebudete muset vše vyplňovat znovu. Stačí na Úvodní stránce 
formuláře kliknout na Načtení souboru a systém údaje doplní za vás. 

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=ZOoj0rXBqJ_bsb5wtF_IMv4_&nov=1
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=ZOoj0rXBqJ_bsb5wtF_IMv4_&nov=1


Rozpracovaný formulář se ukládá jako XML, což je typ souboru čitelný pro 
systém, ne pro vás jako uživatele. Pozor, nejedná se o soubor hotový k 
podání. 

8. Vyplněný formulář doručte úřadu. 

Podání žádosti můžete dokončit online přes aplikaci ePodpisFS nebo datovou 
schránku. 

Žádost podáte přes datovou schránku. 

● V Závěrečné stránce vyplnění formuláře klikněte na možnost Odeslání 
písemnosti. 
 

 
 
● V části Elektronický podpis podání zaškrtněte možnost Ověření identity 

přihlášením do datové schránky. 
● Nakonec klikněte na Podat vpravo nahoře. 

 

 
 

● Budete přesměrováni na server mojedatovaschranka.cz, kde vyplníte 
přihlašovací údaje pro svou datovou schránku. 

http://mojedatovaschranka.cz/


 
 

● Po přihlášení se automaticky dostanete na správnou stránku, kde udělíte 
souhlas s předáním informací o vaší datové schránce kliknutím na ANO. 
 

 
 

● Následně budete přesměrováni zpět na Daňový portál, kde se vám zobrazí 
oznámení o úspěšném podání žádosti. 
 

 



 
● Klikněte na tlačítko Uložit potvrzení a uložte si doklad pro případ, že byste 

finančnímu úřadu chtěli později dokazovat, že jste dokument skutečně 
odeslali. 

Žádost podáte přes aplikaci ePodpisFS. 

● Pro podepsání žádosti touto formou je potřeba mít nainstalovanou aplikaci 
ePodpisFS. Pokud aplikaci nemáte nainstalovanou a preferujete tento 
způsob ověření oproti datové schránce nebo osobnímu podání, stáhněte si 
verzi aplikace pro svůj operační systém ZDE. 

● Následně dole v sekci Závěr klikněte na Odeslání písemnosti. 
● Budete přesměrováni na stránku Odeslání písemnosti, kde v části 

Elektronický podpis podání zaškrtnete možnost Podepsat v ePodpisFS 
pomocí kvalifikovaného certifikátu. 

 

 
● Následně opět klikněte na tlačítko Podat v pravém horním rohu stránky. 
● Pokud máte aplikaci ePodpisFS staženou, otevřete ji a dokončete ověření 

elektronickým podpisem. 
● Po podepsání budete přesměrováni na stránku s oznámením o úspěšném 

podání vaší žádosti. 
 

 

https://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epodpis_info/dokumentace.faces


● Klikněte na tlačítko Uložit potvrzení a uložte si doklad pro případ, že byste 
finančnímu úřadu chtěli později dokazovat, že jste dokument skutečně 
odeslali. 

 
A máte hotovo. Potvrzení by vám měl finanční úřad vystavit bezodkladně. 
Nemusíte ale být nervózní, pokud odpověď nedostanete hned druhý den. 
Držíme palce! 


