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Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.

Závazné ukazatele státního rozpočtu – rok 2011

Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné 
ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje 
finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu 
správců kapitol, organizačních složek státu a státních 
fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je 
stanoven v příloze č. 3 vyhlášky č. 449/2009 Sb. ve znění 
vyhlášky č. 403/2010 Sb.

Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona 
č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky 

na rok 2011 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 
U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného pře-
hledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 
U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS 
(kapitola) vykazuje.

Další analytické údaje vykazují všechny kapitoly stát-
ního rozpočtu, které vykazují výdaje ve státní správě.

Sdělení je současně uveřejňováno na internetových 
stránkách Ministerstva financí (www.mfcr.cz), kde bude 
případně průběžně aktualizováno.

Čj.: 11/18 669/2011-115
ze dne 18. ledna 2011

Referent: Ing. Š. Větrovská, tel.: 257 042 846

VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

Název ukazatele Číslo
řádku

Kontrolní
vazby

text r

 Specifické ukazatele – příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)

 Daňové příjmy 5) 7110
 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
 na státní politiku zaměstnanosti 7120  = ř. (7121 +7122)

 v tom: pojistné na důchodové pojištění 7121
 pojistné na nemocenské pojištění 
 a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 7122

 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 7130  = součtu ř. 7132 až 7136
 v tom: 
 příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské 
 politiky celkem

7132

 příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné
 zemědělské politiky celkem 7134

 příjmy z prostředků finančních mechanismů 7135
 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy
 a přijaté transfery celkem 7136

ř. (7110+7120+7130) sl. 71,72,73 
 =

(součtu položek třídy 1 až 4 
části I.) sl. 1,2,3
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 Specifické ukazatele – výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)

7201
7202
…

7299

 Průřezové ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)

 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7310

 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 7320

 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 7330

 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 7342
 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů
 ústavních činitelů 7347

 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7349
 Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků 
 regionálního školství včetně příslušenství 7397

 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů 
 spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) 7350  = ř. (7351 + 7354)

 v tom: ze státního rozpočtu celkem 7351  = ř. (7352 + 7353)

 v tom: institucionální podpora celkem 3) 7352

 účelová podpora celkem 3) 7353

 podíl prostředků zahraničních programů 2) 7354
 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje 
 a inovací 4) 7371

 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4) 7372

 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení 
 jimi dosažených výsledků 4) 7373

 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu 
 a vývoji 4) 7374

 Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí 
 poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně 7390

 Zahraniční rozvojová spolupráce 7391

 Program sociální prevence a prevence kriminality 7392

 Program protidrogové politiky 7393

 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 7394

 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 7395

 Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky 7396
 Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné
 zemědělské politiky celkem 7430  = ř. (7431 + 7432)

 v tom: ze státního rozpočtu 7431
 podíl rozpočtu Evropské unie 7432

 Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem 7440  = součtu ř. 7441 až 7446

 v tom: přímé platby – předfinancování ze státního rozpočtu 7441

 přímé platby – dofinancování ze státního rozpočtu 7442

 podpora venkova – ze státního rozpočtu 7443

 podpora venkova – podíl rozpočtu Evropské unie 7444
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 Společná organizace trhu – ze státního rozpočtu 7445

 Společná organizace trhu – podíl rozpočtu Evropské unie 7446
 Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány
 z prostředků finančních mechanismů celkem 7450  = ř. (7451 + 7452)

 v tom: ze státního rozpočtu 7451

 podíl prostředků finančních mechanismů 7452

 Výdaje vedené v informačním systému programového financování
 EDS/SMVS celkem 7510

 = součtu výdajů
 za programy v části VIII. 
 Fin 2-04 U

 Další závazné ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)

 Zvýšení stavu státních dluhopisů 7601

 Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 7602

 Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 8) 7603

 Další analytické údaje

 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 
 ve státní správě9) 7650

 z toho:
 Platy zaměstnanců ve státní správě 9) 7651

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu
9) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany
Kontrolní vazba u řádku č. 7130 platí pouze v případě, že se ukazatel rozpadá do dalších ukazatelů výčtem 
„v tom:“.

Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu



Strana 53Finanční zpravodaj 2/2011

5

Rozhodnutí
o prominutí úroku z prodlení za pozdní úhrady odvodů dle zákona č. 334/1992 Sb.,

o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Ministr financí rozhodl podle ust. § 260 odst. 1 
písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve 
znění zákona č. 30/2011 Sb., (dále jen „daňový řád“), 
a s ohledem na znění ust. § 253 odst. 1 daňového řádu 
tak, že daňovým subjektům promíjí úrok z prodlení 
za pozdní úhradu odvodů dle zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 334/1992 Sb.“), 
splatný od 1. 1. 2011, pokud nepřesáhne v úhrnu u jed-
noho správce daně a u jednoho druhu příjmu za jedno 
zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jed-
norázových daní částku 200 Kč.

Toto rozhodnutí je doručeno podle § 260 odst. 3 
daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji.

Odůvodnění:
S ohledem na povinnost správce daně šetřit práva 

a právem chráněné zájmy daňových subjektů a třetích 
osob zakotvené v § 5 odst. 3 daňového řádu, dodržovat 
zásady hospodárnosti a procesní ekonomie zakotvené 
v § 7 daňového řádu a v souladu s ustanovením § 260 
odst. 1 daňového řádu, kde je uvedeno, že z důvodu 
nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových 
zákonů, může prominout ministr financí zcela nebo 

částečně příslušenství daně a zároveň s přihlédnutím 
k analogii s ustanovením § 253 odst. 1 daňového řádu, 
kde je uvedeno, že úrok z prodlení se nepředepíše 
a daňovému subjektu nevzniká povinnost jej uhradit, 
nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho 
správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden 
kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč, 
promíjí ministr financí úrok z prodlení za pozdní 
úhradu odvodů dle zákona č. 334/1992 Sb. podle výše 
uvedených podmínek. Prominutím úroků z prodlení za 
pozdní úhrady odvodů dle zákona č. 334/1992 Sb. do 
výše uvedené částky dojde rovněž k zefektivnění výkonu 
správy úroků z prodlení.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné pro-

středky (§ 259 odst. 4 daňového řádu).

Ing. Miroslav Kalousek, v. r.
ministr financí

Čj.: 904/32 038/2011
ze dne 22. 3. 2011

Referent: Mgr. J. Hoskovec, tel.: 257 044 177
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Pokyn Generálního finančního ředitelství GFŘ-D-2
k vyjasnění pochybností a sjednocení postupu při výpočtu daně z příjmů právnických osob 
a vyplnění tiskopisu daňového přiznání za zdaňovací období, které započalo v roce 2010, 

u poplatníků, kteří v průběhu zdaňovacího, resp. účetního období, odpisují majetek metodou 
komponentního odpisování

Pro zajištění správného stanovení základu daně 
z příjmů a vyplnění tiskopisu daňového přiznání k dani 
z příjmů právnických osob u poplatníků, kteří v průběhu 
zdaňovacího, resp. účetního období, které započalo 
v roce 2010, odpisují majetek metodou komponentního 
odpisování podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se 
provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 
podvojného účetnictví (dále jen „Vyhláška“), vydává 
Generální finanční ředitelství následující pokyn:

Zákonem č. 346/2010 Sb., kterým byla provedena 
novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních 
z příjmů“), je s účinností od 1.1.2010 v § 23 odst. 2 písm. 
a) stanoven postup pro zjištění základu daně u poplat-
níků, kteří odpisují majetek metodou komponentního 
odpisování podle § 56a Vyhlášky. Ustanovení § 23 odst. 
2 písm. a) zákona o daních z příjmů nově stanovuje, že 
pro zjištění základu daně u poplatníků, kteří odpisují 
majetek metodou komponentního odpisování podle 
právních předpisů upravujících účetnictví, se vychází 
z výsledku hospodaření bez vlivu této účetní metody 
odpisování.

Pro stanovení daňové povinnosti a vyplnění tisko-
pisu daňového přiznání bude realizován tento postup:

Na řádku č. 10 přiznání k dani z příjmů právnických 
osob (dále jen „tiskopis přiznání“) bude uveden výsle-
dek hospodaření vykázaný ve výkazu zisku a ztrát tak, 
jak jej definuje poučení k tiskopisu.

Tento výsledek hospodaření se bude dále upravo-
vat ve smyslu ustanovení § 23 odst. 2 zákona o daních 
z příjmů formou korekcí na dalších řádcích tiskopisu 
přiznání.

Odpisy

Na řádcích č. 50 a č. 150 budou zachyceny rozdíly mezi 
veškerými účetními a veškerými daňovými odpisy v jedné 
částce. Poplatník pak následně bude muset doložit a pro-
kázat, z jakých částek se celková položka skládá.

Další náklady související s majetkem odpisovaným 
metodou komponentního odpisování

Jedná se ve smyslu účetních předpisů zejména 
o částky související s vyřazením komponenty, pořízením 
nové komponenty a o částky dalších položek, které ve 
smyslu zákona o daních z příjmů mají charakter daňo-
vých nákladů. 

Pokud zákon o daních z příjmů uznává jako daňový 
výdaj (náklad) ostatní částky, které však v souvislosti 
s metodou komponentního odpisování nejsou účetním 
nákladem ve smyslu účetních předpisů, tzn. nejsou 
součástí výsledku hospodaření uvedeném na ř. 10 
tiskopisu přiznání, budou uvedeny na ř. 160 tiskopisu 
přiznání. Na druhou stranu, pokud např. při výměně 
komponenty vznikne v účetnictví náklad (např. zůstat-
ková cena), který zákon o daních z příjmů neuznává 
za daňový výdaj (náklad), je nutno jej uvést na ř. 40 
tiskopisu přiznání.

Prodej komponenty

V případě prodeje komponenty nebo aktivace zásob 
z vyřazených komponent v průběhu doby odpisování 
majetku jako celku bude zahrnut celý výnos do účet-
ních výnosů a tímto způsobem bude zahrnut rovněž do 
výsledku hospodaření zachyceného na ř. 10 tiskopisu 
přiznání, resp. do základu daně.

Na řádcích 40, 50, 150 a 160 tiskopisu přiznání 
se uvádí souhrnné údaje a není nutné u jednotlivých 
řádků uvádět samostatné údaje za jednotlivé majetky, 
u kterých bude uplatňována metoda komponentního 
odpisování.

Ing. Jan Knížek, v. r.
generální ředitel

Generálního finančního ředitelství

Čj.: 2423/11-3110
ze dne 15. 2. 2011

Referent: T. Matys, tel.: 257 044 312
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Doplnění článku 
Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu

Ve Finančním zpravodaji č. 6/2010 byl publikován 
článek Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu 
úřadu včetně jeho pěti příloh. V souvislosti s nove-
lami některých zákonů informujeme veřejnost o nových 
účtech otevíraných v ČNB k 1. dubnu 2011 a určených 
k placení nových druhů příjmů.

Jedná se o následující druhy příjmů: 

1. Odvod z elektřiny ze slunečního záření

S účinností od 1. ledna 2011 zavádí zákon č. 402/
2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o pod-
poře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, nový odvod z elektřiny ze slunečního záření. Jedná 
se o příjem státního rozpočtu ČR a správu odvodu 
vykonávají finanční úřady.

Odvodovým obdobím pro odvod z elektřiny ze slu-
nečního záření je kalendářní měsíc. Plátce odvodu je 
povinen odvést odvod ze základu odvodu do 25 dnů 
po skončení odvodového období. Za odvodová období 
měsíců leden a únor 2011 je plátce odvodu povinen 
odvést místně příslušnému finančnímu úřadu odvody 
ve lhůtě pro odvedení odvodu za odvodové období 
březen 2011, tzn. do 26. dubna 2011. Plátcem odvodu 
je provozovatel přenosové soustavy, resp. provozovatel 
regionální distribuční soustavy. 

2. Odvod za porušení rozpočtové kázně – 
Státní finanční aktiva

Ten, kdo obdržel prostředky poskytnuté ze státních 
finančních aktiv dle § 36 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvi-
sejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o rozpočtových pravidlech“), je povinen dodr-
žovat podmínky, na které bylo jejich poskytnutí vázáno 
a povinnosti stanovené právními předpisy. Pokud tyto 
podmínky či povinnosti poruší, dojde k neoprávněnému 
použití příp. zadržení poskytnutých prostředků (neboli 
k porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 zákona 
o rozpočtových pravidlech) a příjemce dotace je povi-
nen zaplatit odvod a penále za porušení rozpočtové 

kázně. Odvod a penále se platí prostřednictvím místně 
příslušného finančního úřadu, který zajistí převod uhra-
zeného odvodu a penále, v souladu se zákonem o roz-
počtových pravidlech, do státních finančních aktiv. 

3. Zajištění daně dle z. č. 235/2004 Sb. 

V souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., 
o DPH, ve znění pozdějších předpisů, se zavádí mož-
nost zajištění daně v režimu § 109a zákona, resp. mož-
nost postupu, kdy příjemce plnění uhradí část z ceny 
plnění odpovídající dani nikoli poskytovateli plnění, ale 
přímo na účet finančního úřadu. 

Úhrada příjemcem za poskytovatele musí být řádně 
identifikována, přičemž v ust. § 109a odst. 2 písm. a) až 
d) zákona č. 235/2004 Sb. jsou stanoveny údaje, které 
mají být pro správnou identifikaci uvedeny: 

a) identifikace poskytovatele zdanitelného plnění,
b) daň, na kterou je úhrada určena,
c) identifikaci příjemce zdanitelného plnění,
d) den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den 

přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného 
plnění.

Příjemce zdanitelného plnění uvede při bezhoto-
vostním platebním styku na příkaze k úhradě nebo při 
hotovostní platbě přes Českou poštu, s. p., na poštovní 
poukázce A následující údaje:

• Bankovní účet příjemce platby (ve prospěch 
účtu) = účet finančního úřadu místně přísluš-
ného pro poskytovatele zdanitelného plnění. Tvar 
čísla bankovního účtu se skládá z předčíslí 80039, 
z matrikové části (určující finanční úřad – viz 
Příloha č. 1 Čísla matrik bankovních účtů finanč-
ních úřadů) a z kódu banky 0710. Vyplněním této 
položky je určena daň – viz písm. b) 

• Variabilní symbol = kmenová část DIČ (daňové 
identifikační číslo) poskytovatele zdanitelného 
plnění (tj. identifikační číslo, rodné číslo nebo 
vlastní identifikátor přidělený správcem daně); 
vyplněním této položky je určen poskytovatel – 
viz písm. a),

Čj.: GFŘ-6792/11-1310
ze dne 15. 3. 2011

Referent: Ing. J. Doležalová, tel.: 257 044 478
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• Specifický symbol = kmenová část DIČ příjemce 
zdanitelného plnění; vyplněním této položky je 
určen příjemce – viz písm. c),

• Ve zprávě pro příjemce uvede informace 
z písm. d):

– den uskutečnění zdanitelného plnění ve 
tvaru: DD/MM/RRRR−P
Příklad: den uskutečnění zdanitelného plnění je 
3. 5. 2011 tzn. 03/05/2011-P 

nebo 

– den přijetí úplaty ve tvaru:
DD/MM/RRRR−U 
Příklad: den přijetí úplaty je 16. 6. 2011 tzn. 
16/06/2011-U

• Konstantní symbol = při bezhotovostní platbě 
se uvede 1148; při hotovostní platbě se uvede 
1149.

Výše uvedeným novým druhům daňových příjmů 
byla pro jejich zaplacení přiřazena následující předčíslí 
účtů (PBÚ):

PBÚ Název

1716 Odvod z elektřiny ze slunečního záření

5661 Odvod za porušení rozpočtové kázně – 
Státní finanční aktiva

80039 Zajištění daně dle z. č. 235/2004 Sb.

V Příloze č. 4 Předčíslí bankovních účtů finančních 
úřadů pro jednotlivé druhy daní uvádíme aktualizovaný 
přehled všech PBÚ, tzn. včetně nových druhů daňových 
příjmů. 

Ing. Blanka Hladká, v. r.
ředitelka samostatného odboru

Evidence a účtování daní, převodů a analýz
Generální finanční ředitelství
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Sídlo finančního úřadu Matrika Kód banky Banka

Aš 17629331 0710  ČNB Plzeň

Benešov 7627121 0710  ČNB Praha

Beroun 7624131 0710  ČNB Praha

Bílina 17626501 0710  ČNB Ústí nad Labem

Blansko 7627631 0710  ČNB Brno

Blatná 47624291 0710  ČNB České Budějovice

Blovice 27626361 0710  ČNB Plzeň

Bohumín 27626791 0710  ČNB Ostrava

Boskovice 47629631 0710  ČNB Brno

Brandýs nad Labem 57624201 0710  ČNB Praha

Brno I 97629621 0710  ČNB Brno

Brno II 47621621 0710  ČNB Brno

Brno III 37626621 0710  ČNB Brno

Brno IV 67622621 0710  ČNB Brno

Brno-venkov 7624641 0710  ČNB Brno

Broumov 57624551 0710  ČNB Hradec Králové

Bruntál 7620771 0710  ČNB Ostrava

Břeclav 7621651 0710  ČNB Brno

Bučovice 27622731 0710  ČNB Brno

Bystřice nad Pernštejnem 17621751 0710  ČNB Brno

Bystřice pod Hostýnem 47622691 0710  ČNB Brno

Čáslav 17621161 0710  ČNB Praha

Česká Lípa 7620421 0710  ČNB Ústí nad Labem

České Budějovice 7629231 0710  ČNB České Budějovice

Český Brod 37625151 0710  ČNB Praha

Český Krumlov 7626241 0710  ČNB České Budějovice

Český Těšín 37621791 0710  ČNB Ostrava

Dačice 17629251 0710  ČNB České Budějovice

Děčín 7628431 0710  ČNB Ústí nad Labem

Dobruška 27622571 0710  ČNB Hradec Králové

Dobříš 47626211 0710  ČNB Praha

Domažlice 7626321 0710  ČNB Plzeň

Dvůr Králové nad Labem 27626601 0710  ČNB Hradec Králové

Frýdek-Místek 7628781 0710  ČNB Ostrava

Frýdlant 37626461 0710  ČNB Ústí nad Labem

Frýdlant nad Ostravicí 37624781 0710  ČNB Ostrava

Fulnek 27625801 0710  ČNB Ostrava

Havířov 57622791 0710  ČNB Ostrava

Havlíčkův Brod 97622681 0710  ČNB Brno

Hlinsko 37629531 0710  ČNB Hradec Králové

Hlučín 17624821 0710  ČNB Ostrava

Hodonín 7626671 0710  ČNB Brno

Holešov 27621691 0710  ČNB Brno

Holice 57621561 0710  ČNB Hradec Králové

Horažďovice 37624351 0710  ČNB Plzeň

Horšovský Týn 47628321 0710  ČNB Plzeň

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)

Příloha č. 1
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Hořice v Podkrkonoší 67622541 0710  ČNB Hradec Králové

Hořovice 27625131 0710  ČNB Praha

Hradec Králové 7628511 0710  ČNB Hradec Králové

Hranice 47628831 0710  ČNB Ostrava

Humpolec 27628711 0710  ČNB Brno

Hustopeče 27622651 0710  ČNB Brno

Cheb 7623331 0710  ČNB Plzeň

Chomutov 7625441 0710  ČNB Ústí nad Labem

Chotěboř 77621681 0710  ČNB Brno

Chrudim 7622531 0710  ČNB Hradec Králové

Ivančice 57621641 0710  ČNB Brno

Jablonec nad Nisou 7622451 0710  ČNB Ústí nad Labem

Jaroměř 47629551 0710  ČNB Hradec Králové

Jeseník 7628861 0710  ČNB Ostrava

Jičín 97629541 0710  ČNB Hradec Králové

Jihlava 7623681 0710  ČNB Brno

Jilemnice 77620451 0710  ČNB Ústí nad Labem

Jindřichův Hradec 7623251 0710  ČNB České Budějovice

Kadaň 27626441 0710  ČNB Ústí nad Labem

Kaplice 17621241 0710  ČNB České Budějovice

Karlovy Vary 7620341 0710  ČNB Plzeň

Karviná 7625791 0710  ČNB Ostrava

Kladno 7621141 0710  ČNB Praha

Klatovy 7628351 0710  ČNB Plzeň

Kolín 7629151 0710  ČNB Praha

Konice 67624811 0710  ČNB Ostrava

Kopřivnice 47626801 0710  ČNB Ostrava

Kostelec nad Orlicí 37628571 0710  ČNB Hradec Králové

Kralovice 47624371 0710  ČNB Plzeň

Kralupy nad Vltavou 47625171 0710  ČNB Praha

Kraslice 27628391 0710  ČNB Plzeň

Krnov 17626771 0710  ČNB Ostrava

Kroměříž 7620691 0710  ČNB Brno

Kutná Hora 7626161 0710  ČNB Praha

Kyjov 47628671 0710  ČNB Brno

Ledeč nad Sázavou 87627681 0710  ČNB Brno

Liberec 97629461 0710  ČNB Ústí nad Labem

Libochovice 47629471 0710  ČNB Ústí nad Labem

Litoměřice 7627471 0710  ČNB Ústí nad Labem

Litomyšl 47628591 0710  ČNB Hradec Králové

Litovel 27622811 0710  ČNB Ostrava

Litvínov 27622491 0710  ČNB Ústí nad Labem

Louny 7624481 0710  ČNB Ústí nad Labem

Luhačovice 17624661 0710  ČNB Brno

Mariánské Lázně 27624331 0710  ČNB Plzeň

Mělník 7623171 0710  ČNB Praha

Mikulov 37628651 0710  ČNB Brno

Milevsko 27629271 0710  ČNB České Budějovice

Mladá Boleslav 7620181 0710  ČNB Praha

Mnichovo Hradiště 47622181 0710  ČNB Praha

Moravská Třebová 37622591 0710  ČNB Hradec Králové

Moravské Budějovice 77625711 0710  ČNB Brno

Moravský Krumlov 37625741 0710  ČNB Brno

Most 7621491 0710  ČNB Ústí nad Labem
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Náchod 7627551 0710  ČNB Hradec Králové

Náměšť nad Oslavou 47629711 0710  ČNB Brno

Neratovice 27624171 0710  ČNB Praha

Nová Paka 47621541 0710  ČNB Hradec Králové

Nový Bor 47622421 0710  ČNB Ústí nad Labem

Nový Bydžov 37624511 0710  ČNB Hradec Králové

Nový Jičín 7624801 0710  ČNB Ostrava

Nymburk 7628191 0710  ČNB Praha

Olomouc 7621811 0710  ČNB Ostrava

Opava 7629821 0710  ČNB Ostrava

Orlová 67628791 0710  ČNB Ostrava

Ostrava I 7623761 0710  ČNB Ostrava

Ostrava II 27624761 0710  ČNB Ostrava

Ostrava III 47625761 0710  ČNB Ostrava

Ostrov 17626341 0710  ČNB Plzeň

Otrokovice 37625661 0710  ČNB Brno

Pacov 87620711 0710  ČNB Brno

Pardubice 7624561 0710  ČNB Hradec Králové

Pelhřimov 97626711 0710  ČNB Brno

Písek 7628271 0710  ČNB České Budějovice

Plzeň 7629311 0710  ČNB Plzeň

Plzeň-jih 7625361 0710  ČNB Plzeň

Plzeň-sever 7622371 0710  ČNB Plzeň

Podbořany 27625481 0710  ČNB Ústí nad Labem

Poděbrady 27629191 0710  ČNB Praha

Praha - Jižní Město 27628041 0710  ČNB Praha

Praha - Modřany 17622041 0710  ČNB Praha

Praha 1 7625011 0710  ČNB Praha

Praha 2 7622021 0710  ČNB Praha

Praha 3 27623101 0710  ČNB Praha

Praha 4 7627041 0710  ČNB Praha

Praha 5 7624051 0710  ČNB Praha

Praha 6 7621061 0710  ČNB Praha

Praha 7 7629071 0710  ČNB Praha

Praha 8 7626081 0710  ČNB Praha

Praha 9 7623091 0710  ČNB Praha

Praha 10 7622101 0710  ČNB Praha

Praha-západ 97629111 0710  ČNB Praha

Prachatice 7625281 0710  ČNB České Budějovice

Prostějov 97620811 0710  ČNB Ostrava

Přelouč 47626561 0710  ČNB Hradec Králové

Přerov 7626831 0710  ČNB Ostrava

Přeštice 37621361 0710  ČNB Plzeň

Příbram 7624211 0710  ČNB Praha

Rakovník 7621221 0710  ČNB Praha

Rokycany 97629381 0710  ČNB Plzeň

Roudnice nad Labem 27628471 0710  ČNB Ústí nad Labem

Rožnov pod Radhoštěm 77627661 0710  ČNB Brno

Rumburk 27629431 0710  ČNB Ústí nad Labem

Rychnov n.Kn. 7621571 0710  ČNB Hradec Králové

Říčany 47629201 0710  ČNB Praha

Sedlčany 57621211 0710  ČNB Praha

Semily 97621451 0710  ČNB Ústí nad Labem

Slaný 27622141 0710  ČNB Praha
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Slavkov u Brna 37628731 0710  ČNB Brno

Soběslav 27622301 0710  ČNB České Budějovice

Sokolov 7627391 0710  ČNB Plzeň

Strakonice 7622291 0710  ČNB České Budějovice

Stříbro 37622401 0710  ČNB Plzeň

Sušice 27629351 0710  ČNB Plzeň

Svitavy 7626591 0710  ČNB Hradec Králové

Šternberk 37628811 0710  ČNB Ostrava

Šumperk 7623841 0710  ČNB Ostrava

Tábor 7621301 0710  ČNB České Budějovice

Tachov 7626401 0710  ČNB Plzeň

Tanvald 17628451 0710  ČNB Ústí nad Labem

Telč 27624681 0710  ČNB Brno

Teplice 7620501 0710  ČNB Ústí nad Labem

Tišnov 47626641 0710  ČNB Brno

Trhové Sviny 17624231 0710  ČNB České Budějovice

Trutnov 7625601 0710  ČNB Hradec Králové

Třebíč 7627711 0710  ČNB Brno

Třeboň 47625251 0710  ČNB České Budějovice

Třinec 87621781 0710  ČNB Ostrava

Turnov 87626451 0710  ČNB Ústí nad Labem

Týn nad Vltavou 37625231 0710  ČNB České Budějovice

Uherské Hradiště 7624721 0710  ČNB Brno

Uherský Brod 47626721 0710  ČNB Brno

Ústí nad Labem 7623411 0710  ČNB Ústí nad Labem

Ústí nad Orlicí 7622611 0710  ČNB Hradec Králové

Valašské Klobouky 57626661 0710  ČNB Brno

Valašské Meziříčí 87622661 0710  ČNB Brno

Velké Meziříčí 37622751 0710  ČNB Brno

Veselí nad Moravou 37622671 0710  ČNB Brno

Vimperk 27626281 0710  ČNB České Budějovice

Vlašim 47629121 0710  ČNB Praha

Vodňany 37629291 0710  ČNB České Budějovice

Votice 57624121 0710  ČNB Praha

Vrchlabí 37621601 0710  ČNB Hradec Králové

Vsetín 97628661 0710  ČNB Brno

Vysoké Mýto 47624611 0710  ČNB Hradec Králové

Vyškov 7621731 0710  ČNB Brno

Zábřeh 27624841 0710  ČNB Ostrava

Zlín 7629661 0710  ČNB Brno

Znojmo 7629741 0710  ČNB Brno

Žamberk 67625611 0710  ČNB Hradec Králové

Žatec 47626481 0710  ČNB Ústí nad Labem

Žďár nad Sázavou 7626751 0710  ČNB Brno

Železný Brod 37629451 0710  ČNB Ústí nad Labem
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Název daně Předčíslí účtu

Daň darovací 7747

Daň dědická 7739

Daň silniční 748

Daň z nemovitostí 7755

Daň z převodu nemovitostí 7763

Daň z přidané hodnoty 705

Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720

Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713

Daň z příjmů obyvatelstva 2700

Daň z příjmů právnických osob 7704

Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712

Konkurzní pohledávky dle z. č. 328/1991 Sb. 30031

Mezinárodní pohledávky dle z. č. 191/2004 Sb. 50032

Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb. 2743

Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb. 3789

Odvod z elektřiny ze slunečního záření 1716

Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 8715

Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst.4, z. č. 334/1992 Sb. 8731

Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 8723

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – SFŽP 5717

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fondy 5733

Odvody dle z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 2751

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I 5741

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II 5776

Odvody za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení 5725

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond 5784

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva 5661

Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb. 4722

Ostatní příjmy 4757

Pokuty – dle § 9c z. č. 15/1998 Sb. 2778

Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti 2735

Pokuty a náklady řízení ve správním řízení a blokové nezaplacené 3754

Pokuty dle § 37 z. č. 76/2002 Sb. – integrovaná prevence 1783

Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 117/1995 Sb. – rozpočet krajů 1740

Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 552/1991 Sb. – rozpočet obcí 1759

Pokuty dle z. č. 157/1998 Sb., z. č. 356/2003 Sb. – o chemických látkách 8790

Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. – o odpadech 6736

Pokuty dle z. č. 23/1992 Sb. – vodní hospodářství 9750

Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a § 34 z. č. 200/1990 Sb. 6744

Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb. - ochrana lesa 9742

Pokuty dle z. č. 309/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. - ochrana ovzduší 9726

Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb. – zemědělská půda 9734

Pokuty dle z. č. 42/1994 Sb. – penzijní připojištění 3631

Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti 1767

Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech 6787

Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) pro jednotlivé druhy daní

Příloha č. 4
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Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. – vyp. odpad. vod 6795

Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost 3797

Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství 1732

Pokuty dle z. č.114/1992 Sb. – ochrana přírody 9769

Pokuty dle zákonů o odpadech – 100% SFŽP 9785

Pokuty uložené dle zvláštních zákonů – 100% SFŽP 6728

Pokuty v blokovém řízení 3746

Pokuty za porušení OŽP – zrušené zákony 9777

Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – rozpočty obcí 6752

Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – SFŽP 6779

Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod 9793

Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. 8707

Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. 8758

Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb. 6701

Poplatky za porušení OŽP – zrušené zákony – rozpočty obcí 8782

Poplatky za porušení OŽP – zrušené zákony – SFŽP 8774

Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. 8766

Příjmy DPH pro ČR podle § 88 1724

Příslušenství daní 4706

Spotřební daň z lihu 4781

Spotřební daň z minerálních olejů 799

Spotřební daň z piva 4773

Spotřební daň z tabákových výrobků 4765

Spotřební daň z vína a meziproduktů 780

Správní poplatky 3711

Správní poplatky – loterie a sázkové hry 2786

Vratky k splátkám půjček od roku 1991 4730

Výnos exekucí 35

Zajištění daně dle z. č. 235/2004 Sb. 80039

Zajištění daně dle z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb. 20036

Zajištění daně dle z. č. 586/1992 Sb. 10030

Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet) 7798

Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí) 1791

Zvláštní prostředky dle z. č. 280/2009 70033
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Pokyn GFŘ-D-4
kterým se stanovuje formát a struktura výpisu z evidence pro daňové účely podle dle 

§ 92a odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“)

Výpis z evidence pro daňové účely je podle § 92a 
odst. 6 zákona o dani z přidané hodnoty povinen správci 
daně předložit plátce, který v daném zdaňovacím 
období uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení 
daňové povinnosti a v evidenci povinně vedené podle 
odst. 4 § 92a zákona o dani z přidané hodnoty tak v da-
ném období vykazuje příslušný zápis (zápisy). Obdobně 
je výpis z evidence pro daňové účely povinen předložit 
plátce, pro kterého bylo v daném zdaňovacím období 
uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení 
daňové povinnosti (potom jde o výpis z evidence vedené 
dle odst. 5 § 92a zákona o dani z přidané hodnoty). 

Pokud je plátce v postavení, kdy v daném zdaňo-
vacím období jednak sám pro jiného plátce uskutečnil 
zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povin-
nosti, ale i přijal resp. pro něj bylo uskutečněno zda-
nitelné plnění v tomto režimu, předkládá správci daně 
dva samostatné výpisy, tj. jak výpis z evidence vedené 
dle odst. 4, tak z evidence podle odst. 5 § 92a zákona 
o dani z přidané hodnoty. 

Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a 
zákona o dani z přidané hodnoty musí plátce předložit 
ve lhůtě pro podání daňového přiznání k DPH za dané 
zdaňovací období.

Generální finanční ředitelství v souladu s ustano-
vením § 92a odst. 6 zákona o dani z přidané hodnoty, 
zveřejňuje formát a strukturu výpisu z evidence pro 
daňové účely.

Uvedený výpis musí být podán na formuláři „Výpis 
z evidence pro daňové účely vedené podle §92a odst. 4 
zákona o dani z přidané hodnoty“ resp. na formuláři 
„Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a 
odst.5 zákona o dani z přidané hodnoty“ .

Tato podání musí být ve formátu a struktuře .XML, 
odpovídající XSD schémata jsou definována a zveřej-
něna na adrese: http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_
pub/epo2_info/popis_struktury_seznam.faces 

K vytvoření souboru v předepsaném formátu a struk-
tuře .XML pro odeslání do datové schránky správce 
daně lze využít službu Elektronická podání pro daňo-
vou správu (EPO) na adrese http://eds.mfcr.cz. 

Aplikace umožňuje vytvořit a uložit soubor v pře-
depsaném formátu a struktuře pro následné odeslání 
správci daně datovou schránkou.

Bližší informace jsou k dispozici na internetové 
stránce http://cds.mfcr.cz volba Daně elektronicky ~ 
Informace k elektronickému podávání ~ Informace 
pro uživatele.

Zmíněné formuláře lze podat pouze elektronicky a to: 

• datovou zprávou prostřednictvím Daňového por-
tálu české daňové správy; datová zpráva musí být 
opatřena uznávaným elektronickým podpisem 

nebo

• datovou zprávou bez uznávaného elektronického 
podpisu podanou, prostřednictvím Daňového 
portálu české daňové správy, pokud je toto 
podání správci daně do 5 dnů potvrzeno nebo 
opakováno písemně

a nebo

• datovou zprávou prostřednictvím datové 
schránky 

Tento pokyn nabývá účinnosti dne 1. 4. 2011. 

Ing. Jan Knížek, v. r.
generální ředitel

Čj.: 7353/11-3210-011021Referent: Ing. O. Púčik, tel.: 257 044 300
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