Informace o možnostech provádění plateb na účty SÚKLu:

1/  Bezhotovostní platby 

Pro zasílání bezhotovostních plateb se používají níže uvedené účty. Platby se zasílají na základě platných daňových dokladů (faktur, formulářů „Potvrzení o zaplacení úhrady nákladů na odborné úkony prováděné na žádost“, platebních výměrů apod.), ve kterých je uveden rozlišovací symbol platby – variabilní symbol. Tento variabilní symbol musí být uveden v platebním příkazu plátce, aby bylo možno došlou platbu identifikovat. 

Jednotlivé účty SÚKL, určené k přijímání plateb od externích plátců (dle povahy, druhu a účelu platby):

Účet č. 35-623101/0710 
slouží na úhrady za odborné úkony prováděné podle zákona č. 79/1997 ve znění následných změn 
na příkazu k úhradě  uvádějte  variabilní symbol, uvedený na  „Potvrzení o zaplacení úhrady nákladů na odborné úkony prováděné na žádost“ nebo na faktuře
	IBAN: CZ94 0710 0000 3500 0062 3101

Účet č. 19-623101/0710
slouží na úhrady odváděné do příjmů státního rozpočtu na základě faktur
IBAN: CZ19 0710 0000 1900 0062 3101

Účet č. 3754-623101/0710 
slouží na úhrady pokut a náhrad za správní řízení, které jsou odváděny do státního rozpočtu na základě výměrů 
IBAN: CZ85 0710 0037 5400 0062 3101

Účet č. 3711-623101/0710
slouží na úhrady správních poplatků odváděných do státního rozpočtu na základě výměrů
IBAN: CZ35 0710 0037 1100 0062 3101

Účet č. 623101/0710 
slouží na úhrady pro kompenzace výdajů na základě faktur 
IBAN: CZ33 0710 0000 0000 0062 3101

Pro všechny výše uvedené  účty je společný kód SWIFT: CNBACZPP


2/ Platba prostřednictvím poštovní poukázky A České pošty
 
 Na výše uvedené účty lze poukazovat úhradu i prostřednictvím poštovní poukázky A České pošty při dodržení uvedených podmínek (uvádění variabilního symbolu pro identifikaci platby). SÚKL poštovní poukázky A neposkytuje (k dostání na poštách).


3/ Drobné platby skládané v hotovosti v pokladně SÚKL

Drobné platby v hotovosti související s výše uvedenými účely je možné skládat  v pokladně ústavu v pokladních hodinách na základě výše uvedených daňových dokladů, popř. zjednodušených daňových dokladů (stvrzenek aj.).  

      



