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Ministerstvo financí uveřejňuje podle § 19 
odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, v platném znění, seznamy právních fo-
rem společností uvedených v příloze směrnice Rady 
2003/49/ES ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, 
směrnice Rady 2004/76/ES, směrnice Rady 2006/98/
ES a směrnice Rady 2013/13/EU, v příloze směrnice 
Rady 2009/133/ES ve znění směrnice Rady 2013/13/
EU a v příloze směrnice Rady 2011/96/EU ve znění 
směrnice Rady 2013/13/EU a seznamy daní uvede-
ných v těchto směrnicích, tj. včetně právních forem 
společností a včetně daní, které se vztahují k rozšíření 
Evropské unie o Chorvatsko.

Toto sdělení nahrazuje s účinností od 1. 7. 2013 
Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, č.j. 15/112988/2006-151, které 
bylo publikováno ve Finančním zpravodaji č. 3/2007. 

I.
Seznam právních forem společností uvedených 
v příloze směrnice Rady 2003/49/ES ve znění 
směrnice Rady 2004/66/ES, směrnice Rady 

2004/76/ES, směrnice Rady 2006/98/ES 
a směrnice Rady 2013/13/EU:

a) Společnosti dle belgických právních předpisů 
známé jako: „naamloze vennootschap/société 
anonyme, commanditaire vennootschap 
op aandelen/société en commandite par 
actions, besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid/société privée à responsabilité 
limitée“ a veřejnoprávní orgány, jejichž činnost 
se řídí soukromým právem,

aa) společnosti podle bulharského práva nazvané: 
‚събирателното дружество‘, ‚командитното 
дружество‘, ‚дружеството с ограничена 
отговорност‘, ‚акционерното дружество‘, 
‚командитното дружество с акции‘, 
‚кооперации‘, ‚кооперативни съюзи‘, 
‚държавни предприятия‘ založené podle 
bulharského práva a vykonávající obchodní 
činnost;

ab) společnosti podle rumunského práva nazvané: 
‚societăţi pe acţiuni‘, ‚societăţi în comandită pe 

acţiuni‘, ‚societăţi cu răspundere limitată‘.“
b) společnosti dle dánských právních předpisů 

známé jako: „aktieselskab“ a „anpartsselskab“,
c) společnosti dle německých právních 

předpisů známé jako: „Aktiengesellschaft, 
Kommanditgesellschat auf Aktien, Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung“ a „bergrechtliche 
Gewerkschaft“,

d) společnosti dle řeckých právních předpisů známé 
jako: „ανώνυμη εταιρία“,

e) společnosti dle španělských prvních předpisů 
známé jako: „sociedad anónima, sociedad 
comanditaria por acciones, sociedad de 
responsabilidad limitada“ a veřejnoprávní orgány, 
jejichž činnost se řídí soukromým právem,

f) společnosti dle francouzských právních předpisů 
známé jako: „société anonyme, société en 
commandite par actions, société à responsabilité 
limitée“ a průmyslové a obchodní veřejné 
provozovny a podniky,

g) společnosti dle irských právních předpisů známé 
jako: „public companies limited by shares or by 
guarantee, private companies limited by shares or 
by guarantee“ (obchodní společnosti s ručením 
omezeným akciemi či zárukami, soukromé 
kapitálové společnosti s ručením omezeným 
akciemi nebo zárukami), orgány registrované 
dle zákonů o průmyslové a podpůrné společnosti 
nebo stavební spořitelny registrované dle zákonů 
o stavebních spořitelnách,

h) společnosti dle italských právních předpisů známé 
jako: „società per azioni, società in accomandita 
per azioni, società a responsabilità limitata“ 
a veřejné a soukromé subjekty provozující 
průmyslovou a obchodní činnost,

i) společnosti dle lucemburských právních 
předpisů známé jako: „société anonyme, 
société en commandite par actions“ a „société à 
responsabilité limitée“,

j) společnosti dle nizozemských právních předpisů 
známé jako: „naamloze vennootschap“ a „besloten 
vennotschap met beperkte aansprakelijkheid“,

k) společnosti dle rakouských právních předpisů 
známé jako: „Aktiengesellschaft“ a 
„Gesellschaft mit beschränkter Haftung“,

l) obchodní společnosti nebo společnosti založené 
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dle občanského práva, které mají obchodní 
podobu, družstva a veřejné podniky založené 
v souladu s portugalskými právními předpisy,

m) společnosti dle finských právních předpisů 
známé jako: „osakeyhtiö/aktiebolag, 
osuuskunta/andelslag, säästöpankki/sparbank“ 
a „vakuutusyhtiö/försäkringsbolag“,

n) společnosti dle švédských právních předpisů známé 
jako: „aktiebolag“ a „försäkringsaktiebolag“,

o) společnosti založené dle právních předpisů 
Spojeného království,

p) společnosti dle českých právních předpisů známé 
jako: „akciová společnost“, „společnost s ručením 
omezeným“, „veřejná obchodní společnost“, 
„komanditní společnost“, „družstvo“;

q) společnosti dle estonských právních předpisů 
známé jako: „täisühing“, „usaldusühing“, 
„osaühing“, „aktsiaselts“, „tulundusühistu“;

r) společnosti dle kyperských právních předpisů: 
společnosti podle zákona o společnostech, 
veřejnoprávní subjekty stejně jako jakýkoliv jiný 
subjekt, který je považován za společnost podle 
zákonů o daních z příjmů; 

s) společnosti dle lotyšských právních předpisů 
známé jako: „akciju sabiedrība“, „sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību“;

t) společnosti registrované podle litevského práva;
u) společnosti dle maďarských právních předpisů 

známé jako: „közkereseti társaság“, „betéti 
társaság“, „közös vállalat“, „korlátolt felelősségű 
társaság“, „részvénytársaság“, „egyesülés“, 
„közhasznú társaság“, „szövetkezet“;

v) společnosti dle maltských právních předpisů 
známé jako: „Kumpaniji ta‘ Responsabilita‘ 
Limitata“, „Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital 
tagħhom maqsum f‘azzjonijiet“;

w) společnosti dle polských právních předpisů známé 
jako: „spółka akcyjna“, „spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością“;

x) společnosti dle slovinských právních předpisů 
známé jako: „delniška družba“, „komanditna 
delniška družba“, „komanditna družba“, „družba 
z omejeno odgovornostjo“, „družba z neomejeno 
odgovornostjo“;

y) společnosti dle slovenských právních předpisů známé 
jako: „akciová spoločnost‘“, „spoločnosť s ručením 
obmedzeným“, „komanditná spoločnost‘“, „verejná 
obchodná spoločnost‘“, „družstvo“,‘

z) společnosti podle chorvatského práva nazvané: 
„dioničko društvo“, „društvo s ograničenom 
odgovornošću“ a jiné společnosti založené podle 
chorvatského práva, které podléhají chorvatské 
dani ze zisku“.“

II.
Seznam právních forem společností uvedených 

v příloze směrnice Rady 2009/133/ES ve znění 
směrnice Rady 2013/13/EU:

a) Společnosti založené podle nařízení Rady (ES) 
č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu 
evropské společnosti* a směrnice Rady 2001/86/
ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut 
evropské společnosti s ohledem na zapojení 
zaměstnanců**, a dále družstevní společnosti 
(SCE) založené podle nařízení Rady (ES) 
č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu 
evropské družstevní společnosti (SCE)*** 
a směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 
2003, kterou se doplňuje statut evropské 
družstevní společnosti s ohledem na zapojení 
zaměstnanců****;

b) společnosti podle belgického práva 
nazvané „société anonyme“ / „naamloze 
vennootschap“, „société en commandite par 
actions“ / „commanditaire vennootschap op 
aandelen“, „société privée à responsabilité 
limitée“ / „besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid“, „société 
coopérative à responsabilité limitée“ 
/ „coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid“, „société 
coopérative à responsabilité illimitée“ / 
„coöperatieve vennootschap met onbeperkte 
aansprakelijkheid“, „société en nom 
collectif“ / „vennootschap onder firma“, 
„société en commandite simple“ / „gewone 
commanditaire vennootschap“, veřejné 
podniky, které přijaly některou z výše 
uvedených právních forem, a jiné společnosti 
založené podle belgického práva podléhající 
belgické dani z příjmů právnických osob;

c) společnosti podle bulharského práva nazvané 
„събирателното дружество“, „командитното 
дружество“, „дружеството с ограничена 
отговорност“, „акционерното дружество“, 
„командитното дружество с акции“, 
„кооперации“, „кооперативни съюзи“ 
a „държавни предприятия“ založené podle 
bulharského práva a vykonávající obchodní 
činnosti;

d) společnosti podle českého práva nazvané 
„akciová společnost“ a „společnost s ručením 
omezeným“;

e) společnosti podle dánského práva nazvané 
„aktieselskab“ a „anpartsselskab“ a ostatní 
společnosti podléhající dani podle zákona 
o dani z příjmu právnických osob, pokud 
je jejich zdanitelný příjem vypočítáván 
a zdaňován v souladu s obecnými 
daňovými právními předpisy platnými pro 
„aktieselskaber“;

f) společnosti podle německého práva nazvané 
„Aktiengesellschaft“, „Kommanditgesellschaft auf 
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Aktien“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, 
„Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“, 
„Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft“, 
„Betriebe gewerblicher Art von juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts“ a jiné 
společnosti založené podle německého práva 
podléhající německé dani z příjmů právnických 
osob;

g) společnosti podle estonského práva nazvané 
„täisühing“, „usaldusühing“, „osaühing“, 
„aktsiaselts“ a „tulundusühistu“;

h) společnosti založené nebo působící podle irského 
práva, subjekty registrované podle „Industrial and 
Provident Societies Act“, subjekty typu „building 
societies“ registrované podle „Building Societies 
Acts“ a spořitelní banky ve smyslu „Trustee 
Savings Banks Act“ z roku 1989;

i) společnosti podle řeckého práva nazvané 
„ανώνυμη εταιρεία“ a „εταιρεία περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.)“;

j) společnosti podle španělského práva nazvané 
„sociedad anónima“, „sociedad comanditaria 
por acciones“, „sociedad de responsabilidad 
limitada“ a veřejnoprávní subjekty řídící se 
soukromým právem;

k) společnosti podle francouzského práva nazvané 
„société anonyme“, „société en commandite 
par actions“, „société à responsabilité limitée“, 
„sociétés par actions simplifiées“, „sociétés 
d’assurances mutuelles“, „caisses d’épargne 
et de prévoyance“, „sociétés civiles“, které 
automaticky podléhají dani z příjmů právnických 
osob, „coopératives“, „unions de coopératives“, 
veřejnoprávní průmyslové a obchodní podniky 
a závody a jiné společnosti založené podle 
francouzského práva podléhající francouzské 
dani z příjmu právnických osob;

ka) společnosti podle chorvatského práva nazvané: 
„dioničko društvo“, „društvo s ograničenom 
odgovornošću“ a jiné společnosti založené podle 
chorvatského práva, které podléhají chorvatské 
dani ze zisku;

l) společnosti podle italského práva nazvané 
„società a per azioni“, „società inaccomandita 
per azioni“, „società a responsibilità limitata“, 
„società cooperative“, „società di mutua 
assicurazione“ a soukromé a veřejné subjekty 
vykonávající činnost zcela nebo převážně 
obchodní povahy;

m) společnosti („εταιρείες“) podle kyperského 
práva, jak jsou vymezeny v zákonech o dani 
z příjmů;

n) společnosti podle lotyšského práva nazvané 
„akciju sabiedrība“ a „sabiedrība ar ierobeþotu 
atbildību“;

o) společnosti založené podle litevského práva;
p) společnosti podle lucemburského práva nazvané 

„société anonyme“, „société en commandite 

par actions“, „société a responsabilité limitée“, 
„société coopérative“, „société coopérative 
organisée comme une société anonyme“, 
„association d‘assurances mutuelles“, 
„association d‘épargne-pension“, „entreprise 
de nature commerciale, industrielle ou miniere 
de l‘Etat, des communes, des syndicats de 
communes, des établissements publics et des 
autres personnes morales de droit public“, a jiné 
společnosti založené podle lucemburského 
práva podléhající lucemburské dani z příjmů 
právnických osob;

q) společnosti podle maďarského práva nazvané 
„közkereseti társaság“, „betéti társaság“, „közös 
vállalat“, „korlátolt felelősségű társaság“, 
„részvénytársaság“, „egyesülés“, „közhasznú 
társaság“ a „szövetkezet“;

r) společnosti podle maltského práva nazvané 
„Kumpaniji ta’ Responsabilita Limitata“ 
a „Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom 
maqsum f’azzjonijiet“;

s) společnosti podle nizozemského práva 
nazvané „naamloze vennnootschap“, „besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, 
„open commanditairevennootschap“, „coöperatie“, 
„onderlinge waarborgmaatschappij“, „fonds voor 
gemene rekening“, „vereniging op coöperatieve 
grondslag“, „vereniging welke op onderlinge 
grondslag als verzekeraar of kredietinstelling 
optreedt“ a jiné společnosti založené podle 
nizozemského práva podléhající nizozemské dani 
z příjmů právnických osob;

t) společnosti podle rakouského práva nazvané 
„Aktiengesellschaft“, „Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung“ a „Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften“;

u) společnosti podle polského práva nazvané 
„spółka akcyjna“ a „spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością“;

v) obchodní společnosti nebo společnosti 
občanského práva obchodní povahy nebo jiné 
právnické osoby, které jsou průmyslovými 
a obchodními podniky a které jsou založeny 
podle portugalského práva;

w) společnosti podle rumunského práva nazvané 
„societăți pe acțiuni“, „societăți în comandită pe 
acțiuni“ a „societăți cu răspundere limitată“;

x) společnosti podle slovinského práva nazvané 
„delniška družba“, „komanditna družba“ 
a „družba z omejeno odgovornostjo“;

y) společnosti podle slovenského práva nazvané 
„akciová spoločnosť“, „spoločnosť s ručením 
obmedzeným“ a „komanditná spoločnosť“;

z) společnosti podle finského práva nazvané 
„osakeyhtiö“/„aktiebolag“, „osuuskunta“/
„andelslag“, „säästöpankki“/„sparbank“ 
a „vakuutusyhtiö“/„försäkringsbolag“;

(ab) společnosti podle švédského práva 
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nazvané „aktiebolag“, „bankaktiebolag“, 
„försäkringsaktiebolag“, „ekonomiska föreningar, 
„sparbanker“ a „ömsesidiga försäkringsbolag“;

(ac) společnosti založené podle práva Spojeného 
království.

III.
Seznam právních forem společností uvedených 
v příloze směrnice Rady 2011/96/EU ve znění 

směrnice Rady 2013/13/EU:

(a) společnosti založené podle nařízení Rady (ES) 
č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu 
evropské společnosti (SE)* a směrnice Rady 
2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se 
doplňuje statut evropské společnosti s ohledem 
na zapojení zaměstnanců**, a dále družstevní 
společnosti založené podle nařízení Rady (ES) 
č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu 
evropské družstevní společnosti (SCE)*** 
a směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 
2003, kterou se doplňuje statut evropské 
družstevní společnosti s ohledem na zapojení 
zaměstnanců****;

(b) společnosti podle belgického práva nazvané 
„société anonyme“/„naamloze vennootschap“, 
„société en commandite par actions“/
„commanditaire vennootschap op aandelen“, 
„société privée a responsabilité limitée“/„besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, 
„société coopérative a responsabilité limitée“/
„coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid“, „société coopérative 
a responsabilité illimitée“/„coöperatieve 
vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid“, 
„société en nom collectif“/„vennootschap 
onder firma“, „société en commandite simple“/
„gewone commanditaire vennootschap“, veřejné 
podniky, které přijaly některou z výše uvedených 
právních forem, a jiné společnosti založené 
podle belgického práva, které podléhají belgické 
korporační dani, 

(c) společnosti podle bulharského práva 
nazvané: „събирателно дружество“, 
„командитно дружество“, „дружество с 
ограничена отговорност“, „акционерно 
дружество“, „командитно дружество с 
акции“, „неперсонифицирано дружество“, 
„кооперации“, „кооперативни съюзи“, 
„държавни предприятия“, založené podle 
bulharského práva a vykonávající obchodní 
činnost; 

(d) společnosti podle českého práva nazvané: 
„akciová společnost“, „společnost s ručením 
omezeným“;

(e) společnosti podle dánského práva nazvané 

„aktieselskab“ a „anpartsselskab“. Ostatní 
společnosti, které podléhají dani podle zákona 
o korporační dani, pokud je jejich zdanitelný 
příjem vypočítáván a zdaňován v souladu 
s obecnými daňovými právními předpisy 
vztahujícími se na „aktieselskaber“; 

(f) společnosti podle německého práva nazvané 
„Aktiengesellschaft“, „Kommanditgesellschaft auf 
Aktien“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, 
„Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“, 
„Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft“, 
„Betriebe gewerblicher Art von juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts“ a jiné 
společnosti založené podle německého práva 
podléhající německé korporační dani; 

(g) společnosti podle estonského práva nazvané: 
„täisühing“, „usaldusühing“, „osaühing“, 
„aktsiaselts“, „tulundusühistu“;

(h) společnosti založené nebo existující podle irského 
práva, subjekty registrované podle „Industrial and 
Provident Societies Act“, subjekty typu „building 
societies“ registrované podle „Building Societies 
Acts“ a spořitelní banky ve smyslu „Trustee 
Savings Banks Act“ z roku 1989; 

(i) společnosti podle řeckého práva nazvané 
„ανώνυμη εταιρεία“, „εταιρεία περιωρισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε)“ a jiné společnosti založené 
podle řeckého práva, které podléhají řecké 
korporační dani; 

(j) společnosti podle španělského práva nazvané: 
„sociedad anónima“, „sociedad comanditaria 
por acciones“, „sociedad de responsabilidad 
limitada“, veřejnoprávní subjekty řídící se 
soukromým právem. Jiné subjekty založené podle 
španělského práva, které podléhají španělské 
korporační dani („Impuesto sobre Sociedades“); 

(k) společnosti podle francouzského práva nazvané 
„société anonyme“, „société en commandite 
par actions“, „société à responsabilité limitée“, 
„sociétés par actions simplifiées“, „sociétés 
d‘assurances mutuelles“, „caisses d‘épargne et 
de prévoyance“, „sociétés civiles“, automaticky 
podléhající korporační dani, „coopératives“, 
„unions de coopératives“, veřejnoprávní podniky 
průmyslové a obchodní povahy a jiné společnosti 
založené podle francouzského práva, které 
podléhají francouzské korporační dani; 

(ka) společnosti podle chorvatského práva nazvané: 
„dioničko društvo“, „društvo s ograničenom 
odgovornošću“ a jiné společnosti založené podle 
chorvatského práva, které podléhají chorvatské 
dani ze zisku;

(l) společnosti podle italského práva nazvané „societa 
per azioni“, „societa in accomandita per azioni“, 
„societa a responsibilita limitata“, „societa 
cooperativa“, „societa di mutua assicurazione“ 
a soukromé a veřejné subjekty vykonávající 
činnost zcela nebo převážně obchodní povahy; 
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(m) společnosti podle kyperského práva: „εταιρείες“, 
jak jsou vymezeny v zákonech o dani z příjmů;

(n) společnosti podle lotyšského práva nazvané: 
„akciju sabiedrība“, „sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību“;

(o) společnosti vytvořené podle litevského práva;
(p) společnosti podle lucemburského práva nazvané 

„société anonyme“, „société en commandite 
par actions“, „société a responsabilité limitée“, 
„société coopérative“, „société coopérative 
organisée comme une société anonyme“, 
„association d‘assurances mutuelles“, 
„association d‘épargne-pension“, „entreprise 
de nature commerciale, industrielle ou minière 
de l‘Etat, des communes, des syndicats de 
communes, des établissements publics et des 
autres personnes morales de droit public“ a jiné 
společnosti založené podle lucemburského práva, 
které podléhají lucemburské korporační dani; 

(q) společnosti podle maďarského práva nazvané: 
„közkereseti társaság“, „betéti társaság“, „közös 
vállalat“, „korlátolt felelősségű társaság“, 
„részvénytársaság“, „egyesülés“, „szövetkezet“;

(r) společnosti podle maltského práva nazvané: 
„Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata“, 
„Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom 
maqsum f’azzjonijiet“;

(s) společnosti podle nizozemského práva 
nazvané „naamloze vennnootschap“, „besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, 
„Open commanditairevennootschap“, 
„Coöperatie“, „onderlinge waarborgmaatschappij“, 
„Fonds voor gemene rekening“, „vereniging 
op coöperatieve grondslag“, „vereniging welke 
op onderlinge grondslag als verzekeraar of 
kredietinstellingoptreedt“ a jiné společnosti 
založené podle nizozemského práva, které 
podléhají nizozemské korporační dani; 

(t) společnosti podle rakouského práva nazvané 
„Aktiengesellschaft“, „Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung“, „Versicherungsvereine 
auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften“, „Betriebe 
gewerblicher Art von Körperschaften des 
öffentlichen Rechts“, „Sparkassen“ a jiné 
společnosti založené podle rakouského práva, 
které podléhají rakouské korporační dani; 

(u) společnosti podle polského práva nazvané: 
„spółka akcyjna“, „spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością“;

(v) obchodní společnosti nebo společnosti 
občanského práva obchodní povahy a družstva 
nebo veřejné podniky, které jsou založeny 
v souladu s portugalským právem; 

(w) společnosti podle rumunského práva nazvané: 
„societăți pe acțiuni“, „societăți în comandită pe 
acțiuni“, „societăți cu răspundere limitată“;

(x) společnosti podle slovinského práva nazvané: 

„delniška družba“, „komanditna družba“, „družba 
z omejeno odgovornostjo“;

(y) společnosti podle slovenského práva nazvané: 
„akciová spoločnosť“, „spoločnosť s ručením 
obmedzeným“, „komanditná spoločnosť“;

(aa) společnosti podle finského práva nazvané 
„osakeyhtiö“/„aktiebolag“, „osuuskunta“/
„andelslag“, „säästöpankki“/„sparbank“ 
a „vakuutusyhtiö“/„försäkringsbolag“;

(ab) společnosti podle švédského práva nazvané 
„aktiebolag“, „försäkringsaktiebolag“, „ekonomiska 
föreningar“, „sparbanker“, „ömsesidiga 
försäkringsbolag“, „försäkringsföreningar“;

(ac) společnosti založené podle práva Spojeného 
království.

IV.
Seznam daní uvedených v článku 3 písm. c) 

směrnice Rady 2003/49/ES ve znění směrnice 
Rady 2004/66/ES, směrnice Rady 2004/76/ES, 
směrnice Rady 2006/98/ES a směrnice Rady 

2013/13/EU:

- impôt des sociétés/vennootschapsbelasting 
v Belgii,

- selskabsskat v Dánsku,
- Körperschaftsteuer v Německu,
- Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων v Řecku,
- impuesto sobre sociedades ve Španělsku
- impôt sur les sociétés ve Francii,
- porez na dobit v Chorvatsku,
- corporation tax v Irsku, 
- imposta sul reddito delle persone giuridiche 

v Itálii,
- impôt sur le revenu des collectivités 

v Lucembursku,
- vennootschapsbelasting v Nizozemsku,
- Körperschaftsteuer v Rakousku,
- imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas 

v Portugalsku,
- yhteisöjen tulovero/ inkomstskatten för samfund 

ve Finsku,
- statlig inkomstskatt ve Švédsku,
- corporation tax (daň právnických osob) 

ve Spojeném království;
- daň z příjmů právnických osob v České republice,
- tulumaks v Estonsku,
- Φόρος Εισοδήματος na Kypru,
- uzn¸ e¯mumu iena¯kuma nodoklis v Lotyšsku,
- pelno mokestis v Litvě,
- társasági adó v Maďarsku,
- taxxa fuq l-income na Maltě,
- podatek dochodowy od osób prawnych v Polsku,
- davek od dobička pravnih oseb ve Slovinsku,
- daň z príjmov právnických osôb na Slovensku,
- корпоративен данък v Bulharsku,
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- impozit pe profit, impozitul pe veniturile obţinute 
din România de nerezidenţi v Rumunsku.

V.
Seznam daní uvedených v článku 3 písm. c) 

směrnice Rady 2009/133/ES ve znění směrnice 
Rady 2013/13/EU:

- impôt des sociétés / vennootschapsbelasting 
v Belgii,

- корпоративен данък v Bulharsku,
- daň z příjmů právnických osob v České republice,
- selskabsskat v Dánsku,
- Körperschaftsteuer v Německu,
- tulumaks v Estonsku,
- corporation tax v Irsku,
- φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα v Řecku,
- impuesto sobre sociedades ve Španělsku,
- impôt sur les sociétés ve Francii,
- porez na dobit v Chorvatsku,
- imposta sul reddito delle società v Itálii,
- φόρος εισοδήματος na Kypru,
- uzņēmumu ienākuma nodoklis v Lotyšsku,
- pelno mokestis v Litvě,
- impôt sur le revenu des collectivités v Lucembursku,
- társasági adó v Maďarsku,
- taxxa fuq l-income na Maltě,
- vennootschapsbelasting v Nizozemsku,
- Körperschaftsteuer v Rakousku,
- podatek dochodowy od osób prawnych v Polsku,
- imposto sobre o rendimento das pessoas 

colectivas v Portugalsku,
- impozit pe profit v Rumunsku,
- davek od dobička pravnih oseb ve Slovinsku,
- daň z príjmov právnických osôb na Slovensku,
- yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund 

ve Finsku,
- statlig inkomstskatt ve Švédsku,
- corporation tax ve Spojeném království.“

VI.
Seznam daní uvedených v článku 3 písm. c) 

směrnice Rady 2011/96/EU ve znění směrnice 
Rady 2013/13/EU :

- impôt des sociétés/vennootschapsbelasting 
v Belgii,

- корпоративен данък v Bulharsku,
- daň z příjmů právnických osob v České republice,
- selskabsskat v Dánsku,
- Körperschaftssteuer v Německu,
- tulumaks v Estonsku,
- corporation tax v Irsku,
- φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα v Řecku,
- impuesto sobre sociedades ve Španělsku,
- impôt sur les sociétés ve Francii,
- porez na dobit v Chorvatsku,
- imposta sul reddito delle società v Itálii,
- φόρος εισοδήματος na Kypru,
- uzņēmumu ienākuma nodoklis v Lotyšsku,
- pelno mokestis v Litvě,
- impôt sur le revenu des collectivités 

v Lucembursku,
- társasági adó, osztalékadó v Maďarsku,
- taxxa fuq l-income na Maltě,
- vennootschapsbelasting v Nizozemsku,
- Körperschaftssteuer v Rakousku,
- podatek dochodowy od osób prawnych v Polsku,
- imposto sobre o rendimento das pessoas 

colectivas v Portugalsku,
- impozit pe profit v Rumunsku,
- davek od dobička pravnih oseb ve Slovinsku,
- daň z príjmov právnických osôb na Slovensku,
- yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund 

ve Finsku,
- statlig inkomstskatt ve Švédsku,
- corporation tax ve Spojeném království.

 nebo jakékoli jiné dani, která některou z těchto 
daní v budoucnu nahradí.

Ing. Stanislav Špringl, v. r.
Ředitel odboru 15
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Ministr financí podle ustanovení § 260 odst. 1 
písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „daňový řád“), z moci 
úřední rozhodl takto:

Subjektům, kterým vznikne od 1. ledna 2014 po-
platková povinnost podle položky 21 sazebníku záko-
na č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
zákona č. 458/2011 Sb., (dále jen „zákon o správních 
poplatcích“)

promíjím

I. část správního poplatku za přijetí žádosti o vy-
dání povolení k provozování loterie nebo jiné po-
dobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) záko-
na č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,loterní 
zákon“) stanoveného podle položky 21 písm. a) sa-
zebníku zákona o správních poplatcích, a to ve výši 
4 500 Kč,

II. část správního poplatku za přijetí žádosti 
o změnu povolení k provozování loterie a jiné po-
dobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) loter-
ního zákona stanoveného podle položky 21 písm. b) 
sazebníku zákona o správních poplatcích, a to 
ve výši 2 700 Kč.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ministra financí ze dne 2. úno-
ra 2012 vydaným pod č.j. MF-21680/2012/26 byla 
subjektům, kterým vznikla poplatková povinnost 
od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012, prominuta 
část správního poplatku podle položky 21 sazební-
ku zákona o správních poplatcích za přijetí žádosti 
o vydání nebo změnu povolení k provozování lote-
rie nebo jiné podobné hry uvedené v § 2 písm. b) 
loterního zákona, a to z důvodů v tomto rozhodnutí 
uvedených.

Rozhodnutím ministra financí č. j. MF-
99332/2012/26-262 ze dne 14. listopadu 2012 bylo 
prominutí části správního poplatku za přijetí žádosti 
o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie 
nebo jiné podobné hry podle § 2 písm. b) loterního 
zákona prodlouženo do 31. prosince 2013, neboť se 
předpokládalo, že od 1. ledna 2014 nabude účinnosti 
zákon o provozování sázkových her. Usnesením vlá-
dy č. 739 ze dne 25. září 2013 byl stanoven nový ter-
mín pro předložení zákona o provozování sázkových 
her vládě do 30. června 2014.

V návaznosti na uvedené vyplývá, že aplikační 
nesrovnalosti uvedené v rozhodnutí ministra financí 
ze dne 2. února 2012, resp. 14. listopadu 2012 přetr-
vávají, proto ministr financí rozhodl tak, jak je uvede-
no ve výroku tohoto rozhodnutí, a na základě § 260 
odst. 1 písm. a) daňového řádu promíjí vymezenou 
poplatkovou povinnost. 

Časová působnost rozhodnutí není stanovena, ne-
boť vzhledem ke konečnému termínu pro předložení 
návrhu zákona o provozování sázkových her vládě 
do 30. června 2014 je s ohledem na délku řádného 
legislativního procesu velmi nepravděpodobné, že ná-
vrh zákona nabude účinnosti již k 1. lednu 2015. Toto 
rozhodnutí je v souladu s § 260 odst. 3 a § 101 odst. 5 
daňového řádu účinné okamžikem jeho zveřejnění 
ve Finančním zpravodaji.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí nelze podle ustanovení 
§ 259 odst. 4 daňového řádu uplatnit opravné pro-
středky.

Ing. Jan Fischer, CSc., v. r.
1. místopředseda vlády a ministr financí
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Rozhodnutí
o prominutí části správního poplatku za přijetí žádosti o vydání nebo změnu povolení 
k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) zákona 

č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podle 
položky 21 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona 

č. 458/2011 Sb.

Č.j. MF-85947/2013/39-3903
ze dne 22. listopadu 2013
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Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., 
o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen „zákonné 
opatření“), byl s účinností k 1. 1. 2014 zrušen zákon 
č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani 
z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpi-
sů (dále jen zákon č. 357/1992 Sb.). Daň z převodu 
nemovitostí je nahrazena daní z nabytí nemovitých 
věcí a to pro případy, kdy ke změně vlastnického 
práva k nemovité věci dojde po účinnosti zákon-
ného opatření, tj. od 1. 1. 2014. Od tohoto data tedy 
vzniká nová daň a pro její správné zaplacení je nut-
no uvést nové předčíslí bankovního účtu finančního 
úřadu, tj. předčíslí 7691.

Pokud změna vlastnického práva k nemovitos-
ti nastane do 31. 12. 2013, podléhá zdanění režimu 

zákona č. 357/1992 Sb. Je proto nutno si uvědomit, 
že i pokud např. katastrální úřad rozhodne o vkla-
du vlastnického práva po 1. 1. 2014, rozhodující 
jsou právní účinky vkladu práva, tj. datum, kdy 
byl návrh na vklad podán katastrálnímu úřadu. Po-
kud právní účinky vkladu práva vznikají do 31. 12. 
2013, postupuje se v daňovém řízení podle zákona 
č. 357/1992 Sb. Pro placení daně z převodu nemo-
vitostí vyměřované dle tohoto zákona se nadále po-
užívá původní předčíslí bankovního účtu finančního 
úřadu, tj. předčíslí 7763 bez ohledu na to, kdy bude 
daň vyměřena či placena.

V přiložené tabulce je uvedený přehled bankovních 
účtů finančních úřadů pro placení daně z nabytí nemo-
vitých věcí a daně z převodu nemovitostí v roce 2014.

Ing. Blanka Hladká, v. r.
ředitelka 

Samostatného odboru evidence daní
Generální finanční ředitelství

27

Informace k placení daně z nabytí nemovitých věcí 
a daně z převodu nemovitostí v roce 2014

Název finančního úřadu
Daň z nabytí nemovitých věcí 

dle zákonného opatření Senátu 
č. 340/2013 Sb.

Daň z převodu nemovitostí 
dle zákona č. 357/1992 Sb.

Finanční úřad pro hlavní město Prahu 7691-77628031/0710 7763-77628031/0710

Finanční úřad pro Středočeský kraj 7691-77628111/0710 7763-77628111/0710

Finanční úřad pro Jihočeský kraj 7691-77627231/0710 7763-77627231/0710

Finanční úřad pro Plzeňský kraj 7691-77627311/0710 7763-77627311/0710

Finanční úřad pro Karlovarský kraj 7691-77629341/0710 7763-77629341/0710

Finanční úřad pro Ústecký kraj 7691-77621411/0710 7763-77621411/0710

Finanční úřad pro Liberecký kraj 7691-77628461/0710 7763-77628461/0710

Finanční úřad pro Královehradecký kraj 7691-77626511/0710 7763-77626511/0710

Finanční úřad pro Pardubický kraj 7691-77622561/0710 7763-77622561/0710

Finanční úřad pro Kraj Vysočina 7691-67626681/0710 7763-67626681/0710

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 7691-77628621/0710 7763-77628621/0710

Finanční úřad pro Olomoucký kraj 7691-47623811/0710 7763-47623811/0710

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 7691-77621761/0710 7763-77621761/0710

Finanční úřad pro Zlínský kraj 7691-47620661/0710 7763-47620661/0710
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Dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je 
výběrem daní pověřeno 14 fi nančních úřadů (fi -
nanční úřad s působností na území hlavního města 
Prahy a 13 fi nančních úřadů s územní působností 
krajů České republiky) a Specializovaný fi nanční 
úřad (dále jen „SFÚ“) s působností na celém území 
České republiky. 

Pro bezproblémové placení daní v roce 2014 je 
nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu fi nanč-
ního úřadu a správný postup při poukazování fi nanč-
ních prostředků.

Daně se platí příslušnému fi nančnímu úřadu 
v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, 
na kterou daň je platba určena. Správné určení platby 
a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená 
zaplatit na správný bankovní účet správce daně (fi -
nančního úřadu) místně příslušného pro danou daň 
a daný daňový subjekt. 

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu ur-
čité daně místně příslušnému fi nančnímu úřadu se se-
staví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části 
a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matri-
ková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matri-
kovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový 
kód České národní banky (ČNB), u níž mají fi nanč-
ní úřady vedeny účty (kód 0710).

Základní části bankovního účtu:

• Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu 
dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, 
k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní 
druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny 
fi nanční úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé 
druhy daní je uveden v Příloze č. 2 (pro fi nanční 
úřady kromě SFÚ) a v Příloze č. 3 (pro SFÚ).

• Matriková část (matrika) jednoznačně určuje 
fi nanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho 
fi nančního úřadu mají vždy stejnou matrikovou 
část. Jejich seznam je uveden v Příloze č. 1 (pro 
fi nanční úřady včetně SFÚ). 

 Jako příklad uvádíme konstrukci celého čís-
la bankovního účtu pro úhradu daně silnič-
ní u Finančního úřadu pro Středočeský kraj, 
kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 
748-77628111/0710. 

Daňový subjekt může daň (zálohy na daň, splát-
ky daně) uhradit prostřednictvím poštovní poukázky 
typu A nebo bezhotovostně prostřednictvím bankov-
ního příkazu z bankovního účtu případně formou 
internetového bankovnictví. 

Za den platby daně je považován den, kdy je 
částka připsána na účet banky příslušného správce 
daně, tzn. fi nančního úřadu. 

I. Platby v hotovosti prostřednictvím
poštovní poukázky typu A

Česká pošta, s. p. používá poštovní poukázky 
typu A pro zasílání peněžních částek v  hotovosti ur-
čených k připsání na účet příjemce. Tato forma place-
ní není osvobozena od poštovních poplatků. Poštovní 
poukázku lze použít pro platby všech druhů daní. 

Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti 
na pobočce České pošty, s. p. poukázka potvrzena, 
přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České 
pošty, s. p. a levou část poukázky si ponechává odesí-
latel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah 
údajů z převzaté poukázky Česká pošta, s. p. automa-
tizovaně, pomocí výpočetní techniky, přenáší do dato-
vého souboru, který je příjemci odesílán a který je je-
dinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. 
Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby 
platba byla příjemci doručena a byla bez problémů 
identifi kována.

Pokud si daňový subjekt vyzvedne za účelem za-
placení daně poštovní poukázku u svého správce daně 
na místně příslušném fi nančním úřadě, jsou na po-
ukázce předtištěny všechny potřebné údaje. Pokud 
daňový subjekt použije takto vyplněnou poukázku 
na složení částky daně v hotovosti na pobočce Čes-
ké pošty, s. p., doplňuje v tomto případě pouze údaj 
o výši částky v Kč a slovy vyjádřenou odesílanou 
částku v Kč. V případě, že si vyzvedne na místně pří-
slušném fi nančním úřadě předtištěnou poštovní pou-
kázku určenou k úhradě jednotlivé daně, musí mimo 
údaje o výši odesílané částky uvést i své identifi kační 
údaje – údaje o odesílateli a variabilní symbol.

Pokud je vyzvednutí předtištěné poštovní pou-
kázky pro daňový subjekt z různých důvodů obtížné, 
může k zaplacení použít poštovní poukázku typu A, 
kterou obdrží na České poště, s. p. Na poštovní pou-
kázce pak musí do všech kolonek uvést správné a úpl-
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né údaje. Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby 
jednotlivé číslice byly dobře identifi kovatelné (jinak 
může dojít k mylné interpretaci čísla) a dále je vhod-
né, aby při vyplňování údajů byla používána černá 
barva písma (při použití jiné barvy dochází k větší-
mu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů). 

Na poštovní poukázce typu A se vyplňují ná-
sledující údaje:

Levá část poštovní poukázky:
• Kč – uvádí se částka poukazované platby v ho-

tovosti v Kč.
• Slovy – v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená 

odesílaná částka v Kč.
• Adresa majitele účtu – uvádí se název a adresa 

příslušného fi nančního úřadu.
• Č. účtu – číslo účtu musí být uvedeno přesně 

ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankov-
ního účtu, tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód 
banky. Musí být tedy uvedeno předčíslí účtu 
(odpovídající typu daně), pomlčka, číslo matri-
ky příslušného fi nančního úřadu, lomítko a číslo 
0710 (kód ČNB).

• V. symbol (Variabilní symbol) – prostřednic-
tvím variabilního symbolu daňový subjekt sdělu-
je fi nančnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňo-
vý subjekt u druhu daně, kterou hradí, registrační 
povinnost a bylo mu přiděleno daňové identifi -
kační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky 
pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď 
čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru 
DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající va-
riantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt k dané 
dani registrován, to znamená, že nemá přiděleno 
DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky 
pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez 
jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. 
uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v přípa-
dě právnické osoby uvede své IČ. Pro zvláštní 
případ plnění platební povinnosti vůči fi nanční-
mu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše 
uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro 
variabilní symbol číslo exekučního příkazu. 
V případě zajištění daně dle zákona o DPH se 
do kolonky variabilní symbol uvede kmenová 
část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění 
(blíže viz bod III.).

• S. symbol (Specifi cký symbol) – v případě zajiš-
tění daně dle zákona o DPH se do kolonky Spe-
cifi cký symbol uvede kmenová část DIČ příjem-
ce zdanitelného plnění (blíže viz bod III.).

• Odesílatel – uvádí se jméno a adresa bydliš-
tě (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla 
(u právnických osob). 

• Na spodním okraji poukázky může být uvedena 
položka Č. účtu. Tato položka se pro placení daní 
nevyplňuje.

Pravá část poštovní poukázky:
• Adresa majitele účtu – uvádí se název a adresa 

příslušného fi nančního úřadu.
• Zpráva pro příjemce – zde může odesílatel 

uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolo-
nek krátký text určený pro příjemce. V případě 
zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod-
noty, ve znění p. p., se ve zprávě pro příjemce 
uvede datum dne uskutečnění zdanitelného 
plnění nebo datum dne přijetí úplaty anebo 
datum dne přijetí vybraných výrobků z jiného 
členského státu (blíže viz část III.). 

• Částka Kč – uvádí se částka poukazované platby 
v hotovosti v Kč.

• Tr. kód (Transakční kód) je povinný třímístný 
numerický údaj identifi kující typ poukázky a ten-
to údaj je již na formuláři předtištěn.

• Ve prospěch účtu – tato položka obsahuje čísel-
né označení předčíslí a matriky účtu fi nanční-
ho úřadu, tzn. pomlčka, lomítko a kód banky se 
zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. 
matrika) jsou doplněné o vedoucí nuly. Předčís-
lí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 
pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) 
a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet 
číslic pro číslo matriky fi nančního úřadu). Toto 
číselné označení čísla účtu slouží pro automatizo-
vané zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto polož-
ku správně, aby poukazovaná částka byla přijata 
na účet fi nančního úřadu. Pokud bude chybně 
uvedeno buď předčíslí účtu (tedy označení daně) 
nebo číslo matriky fi nančního úřadu (tedy příjem-
ce platby), platba nebude přijata na účet v ČNB 
a bude vrácena odesílateli. Například při odesí-
lání platby silniční daně (předčíslí 748) na účet 
fi nančního úřadu s matrikou 77628031 musí být 
v kolonce „ve prospěch účtu“ uvedeno číselné 
označení: 0007480077628031. V levé části pou-
kázky je přitom uvedeno to samé číslo účtu v úpl-
ném tvaru 748-77628031/0710.

• Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 
(kód ČNB).

• V. symbol (Variabilní symbol) – pro vyplnění 
této položky platí stejná pravidla jako pro jeho 
vyplnění v levé části poukázky. Číslice se do ko-
lonky vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umís-
těné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při 
vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstáva-
jí přední pozice položky V. symbol nevyplněny. 
Pro specifi cký případ plnění platební povinnosti 
v rámci daňové exekuce se oproti výše uvede-
ným pravidlům při zasílání platby na fi nanční 
úřad vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol 
číslo exekučního příkazu. V případě zajištění 
daně dle zákona o DPH se do kolonky variabilní 
symbol uvede kmenová část DIČ poskytovatele 
zdanitelného plnění (viz bod III.).
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• K. symbol (Konstantní symbol) – při platbách 
daní včetně příslušenství daně se při odesílání 
peněz v hotovosti uvádí univerzální konstantní 
symbol 1149.

• S. symbol (Specifi cký symbol) – v případě za-
jištění daně dle zákona o DPH se do kolonky 
Specifi cký symbol uvede kmenová část DIČ 
příjemce zdanitelného plnění (viz bod III.).

• Odesílatel – v případě, že je odesílatelem fyzická 
osoba, vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Pří-
jmení, Ulice (obec), č. domu, PSČ a dodací pošta. 
Pokud je odesílatelem právnická osoba, zapisuje 
se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické 
osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vy-
plní adresa sídla.

II. Bezhotovostní placení

1. Formou bankovního příkazu

Daňový subjekt má také možnost odeslat platbu 
formou bankovního příkazu k úhradě ze svého účtu 
vedeného u některé komerční banky. Řídí se přitom 
pokyny příslušné banky k vyplnění bankovního pří-
kazu buď vyplněním položek do bankovního formu-
láře, nebo k tomu použije rubovou stranu poštov-
ní poukázky typu A. V tomto případě musí vyplnit 
identifi kační údaje na zadní straně poukázky. 

Do kolonek s označením Číslo účtu plátce a Kód 
banky uvede daňový subjekt do první části číslo své-
ho účtu vedeného u některé komerční banky a do dru-
hé části kód této banky. 

Do dalších kolonek s označením Číslo účtu 
příjemce, Kód banky, Částka Kč, symboly platby 
(variabilní, konstantní, specifi cký) uvede daňový 
subjekt do první části číslo účtu fi nančního úřadu 
(tj. příjemce platby), do druhé části číslo 0710 (kód 
ČNB). Číslo účtu příjemce přitom musí zachovávat 
strukturu – předčíslí účtu, pomlčka, číslo matriky 
(příklad vyplnění kolonky Čísla účtu příjemce bez lo-
mítka a označení kódu banky je tvar 748-77628031). 
Seznam předčíslí účtů (PBÚ) pro jednotlivé druhy 
daní je uveden v Příloze č. 2 (pro fi nanční úřady kro-
mě SFÚ) a v Příloze č. 3 (pro SFÚ). Čísla matrik 
jsou uvedena v Příloze č. 1 (pro fi nanční úřady včetně 
SFÚ).

Upozorňujeme na nezbytnost zadání předčíslí 
bankovního účtu fi nančního úřadu. V případě ban-
kovního příkazu (příkazu k úhradě) prostřednictvím 
rubové strany poštovní poukázky typu A je nutné 
zadat předčíslí účtu, jinak platba nebude doručena. 
Pokud není na příkazu k úhradě v kolonce Číslo účtu 
příjemce uvedeno číslo účtu ve tvaru s pomlčkou 
a daňový subjekt použije tvar číselného označení čísla 

účtu bez pomlčky, banka spravující účty správce daně 
identifi kuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplně-
ným číslem účtu příjemce. Platba není na účet správce 
daně připsána a je vrácena zpět na účet banky, která 
platbu odeslala. Tak vznikají daňovému subjektu ne-
příjemné komplikace, neboť může nastat situace, že 
daň nebude zaplacena v termínu. 

Žádáme všechny daňové subjekty, aby při vy-
plňování údajů příkazu k úhradě věnovali zvýšenou 
pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby 
se nevystavovali případným sankcím vyplývajících 
z pozdě zaplacené daně.

Kód banky příjemce se na příkazu k úhradě uvá-
dí do samostatné kolonky. Kód banky musí být vždy 
vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny 
typy plateb.

Prostřednictvím variabilního symbolu daňo-
vý subjekt sděluje fi nančnímu úřadu svou totožnost. 
Má-li daňový subjekt přiděleno daňové identifi kační 
číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro varia-
bilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za po-
mlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla 
za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ). Ne-
ní-li daňový subjekt registrován, to znamená, že nemá 
přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do ko-
lonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez 
jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 
9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické 
osoby uvede své IČ. Pro zvláštní případ plnění plateb-
ní povinnosti vůči fi nančnímu úřadu v rámci daňové 
exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vypl-
ňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekuč-
ního příkazu. V případě zajištění daně dle zákona 
o DPH se do kolonky variabilní symbol uvede kme-
nová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění 
(blíže viz bod III.).

Při bezhotovostním bankovním převodu se pou-
žívá univerzální konstantní symbol 1148. 

Specifi cký symbol – v případě zajištění daně 
dle zákona o DPH se do kolonky Specifi cký symbol 
uvede kmenová část DIČ příjemce zdanitelného pl-
nění (blíže viz bod III.).

Datum splatnosti – by mělo být zadáno tak, aby 
byla částka připsána na účet banky fi nančního úřadu 
maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.

Zpráva pro příjemce – zde může odesílatel 
uvést krátký text určený pro příjemce. V případě 
zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zně-
ní p. p., se ve zprávě pro příjemce uvede datum dne 
uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum dne 
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přijetí úplaty anebo datum dne přijetí vybraných 
výrobků z jiného členského státu (blíže viz část III.). 

2. Formou internetového bankovnictví

Placení prostřednictvím internetového bankov-
nictví je pouze jedna z forem bezhotovostního pla-
tebního styku, a proto pro ni platí pravidla uvedená 
v předcházející části článku. Upozorňujeme, že je dů-
ležité, ověřit si u banky, jaká má pravidla při uvádění 
čísla bankovního účtu. Úplné číslo bankovního účtu 
pro úhradu určité daně místně příslušnému fi nanční-
mu úřadu se skládá z předčíslí, pomlčky a čísla matri-
ky (tj. ve tvaru „předčíslí-matrika“). V rámci interne-
tového bankovnictví může být v některých případech 
vyžadováno vyplnění úplného čísla bankovního účtu, 
v jiných případech ale může být vyžadováno vyplnění 
jednotlivých položek.

Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) je nezbyt-
né vyplnit správně, aby zaslaná platba byla přijata 
na konkrétní účet fi nančního úřadu. Seznam předčíslí 
pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 2 (pro 
fi nanční úřady kromě SFÚ) a v Příloze č. 3 (pro SFÚ). 

Číslo účtu (matriková část) je uvedeno v Příloze 
č. 1 (pro fi nanční úřady včetně SFÚ).

Kód banky – musí být vždy vyplněn kódem 
0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.

Variabilní symbol – prostřednictvím variabilní-
ho symbolu daňový subjekt sděluje fi nančnímu úřadu 
svou totožnost. Má-li daňový subjekt u druhu daně, 
kterou hradí, registrační povinnost a bylo mu přidě-
leno daňové identifi kační číslo (DIČ), vepíše do pří-
slušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část 
DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu 
tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající 
variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt registro-
ván, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v pří-
padě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol 
své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček 
nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za se-
bou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Pro 
zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči fi nanč-
nímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše 
uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro vari-
abilní symbol číslo exekučního příkazu. V případě 
zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky vari-
abilní symbol uvede kmenová část DIČ poskytova-
tele zdanitelného plnění (blíže viz bod III.).

Specifi cký symbol – v případě zajištění daně 
dle zákona o DPH se do kolonky Specifi cký symbol 
uvede kmenová část DIČ příjemce zdanitelného pl-
nění (blíže viz bod III.).

Konstantní symbol – uvádí se pro všechny typy 
plateb univerzální konstantní symbol 1148. 

Datum splatnosti – by mělo být zadáno tak, aby 
byla částka připsána na účet banky fi nančního úřadu 
maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.

Zpráva pro příjemce – zde může odesílatel 
uvést krátký text určený pro příjemce. V případě 
zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zně-
ní p. p., se ve zprávě pro příjemce uvede datum dne 
uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum dne 
přijetí úplaty anebo datum dne přijetí vybraných 
výrobků z jiného členského státu (blíže viz část III.). 

Ostatní položky uvedené v nabídce internetové-
ho bankovnictví jsou pouze pro potřebu klienta nebo 
banky klienta a nejsou pro fi nanční úřady potřebné. 
Současně doporučujeme ověřit si, jaká má příslušná 
banka pravidla u jednotlivých druhů plateb (platební-
ho styku) pro data splatnosti. 

III. Specifi ka při placení zvláštního způsobu 
zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. 

Od 1. 1. 2013 došlo podle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. (dále jen „zá-
kon o DPH“), k rozšíření institutu ručení příjemce 
zdanitelného plnění za nezaplacenou daň. V § 108a 
zákona o DPH je zakotveno ručení oprávněného 
příjemce, tj. osoby, jejíž postavení upravuje zákon 
o spotřebních daních. Využije-li oprávněný příjemce 
zvláštní způsob zajištění daně, hledí se na něj pro úče-
ly zvláštního způsobu zajištění daně jako na příjemce 
zdanitelného plnění. 

Realizaci zvláštního způsobu zajištění daně dle 
§ 109a zákona o DPH, tedy postupu, kdy příjemce 
plnění uhradí za poskytovatele zdanitelného plně-
ní daň z dotčeného plnění přímo na účet  místně 
příslušného fi nančního úřadu poskytovatele zdani-
telného plnění, je třeba věnovat zvýšenou pozornost. 
Při placení daně za poskytovatele zdanitelného plnění 
je nutné vyplnit položky: variabilní symbol, speci-
fi cký symbol a zprávu pro příjemce.

Úhrada příjemcem za poskytovatele zdanitelné-
ho plnění musí být řádně identifi kována. V ustanovení 
§ 109a odst. 2 písm. a) až d) zákona o DPH, jsou sta-
noveny údaje, které mají být pro správnou identifi kaci 
uvedeny:

a) identifi kace poskytovatele zdanitelného plnění,
b) daň, na kterou je úhrada určena,
c) identifi kace příjemce zdanitelného plnění,
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d)  den uskutečnění zdanitelného plnění nebo 
den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelné-
ho plnění.

Příjemce zdanitelného plnění popřípadě 
oprávněný příjemce uvede při bezhotovostním 
platebním styku nebo při hotovostní platbě přes 
Českou poštu, s. p. na poštovní poukázce typu A ná-
sledující údaje:

Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) 80039, vypl-
něním této položky je určena daň (viz výše uvedené 
písm. b). PBÚ 80039 pro zajištění daně dle zákona 
o DPH je rovněž uvedeno v seznamu předčíslí pro 
jednotlivé druhy daní v Příloze č. 2 (pro fi nanční úřa-
dy kromě SFÚ) a v Příloze č. 3 (pro SFÚ). 

Číslo účtu (matriková část) je uvedeno v Příloze 
č. 1 (pro fi nanční úřady včetně SFÚ). Úhradu provést 
na účet místně příslušného fi nančního úřadu poskyto-
vatele zdanitelného plnění.

Kód banky – 0710 (kód České národní banky).

Variabilní symbol – uvádí se kmenová část 
DIČ (daňové identifi kační číslo) poskytovatele zda-
nitelného plnění (tj. identifi kační číslo, rodné číslo 
nebo vlastní identifi kátor přidělený správcem daně), 
viz výše uvedené písm. a).

Specifi cký symbol – uvádí se  kmenová část 
DIČ příjemce zdanitelného plnění (potažmo DIČ 
oprávněného příjemce, hradí-li zajištění on), viz 
výše uvedené písm. c). 

Konstantní symbol – při bezhotovostní platbě se 
uvede 1148, při hotovostní platbě se uvede 1149.

Zpráva pro příjemce – uvede se informace 
z výše zmíněného písm. d).

Příjemce zdanitelného plnění do zprávy pro 
příjemce uvede:

-  den uskutečnění zdanitelného plnění 
ve tvaru: DD/MM/RRRR−P 

 Příklad: den uskutečnění zdanitelného plnění je 
25. 3. 2014, tzn. 25/03/2014-P
nebo
-  den přijetí úplaty ve tvaru: DD/MM/

RRRR−U
 Příklad: den přijetí úplaty je 30. 4. 2014, tzn. 
30/04/2014-U

Oprávněný příjemce do zprávy pro příjemce 
uvede: 

-  den přijetí vybraných výrobků z jiného čl. 
státu ve tvaru: DD/MM/RRRR-O 

 Příklad: den přijetí vybraných výrobků z jiného 

čl. státu je 2. 4. 2014, tzn. 02/04/2014

 Toto datum se pro dané účely identifi kace plat-
by považuje za datum uskutečnění zdanitelného 
plnění. 
 

IV. IBAN a jeho použití při zasílání 
bezhotovostních plateb na účty fi nančních úřadů

Pro zajištění bezproblémového placení daní 
na účty fi nančních úřadů v rámci mezinárodního 
bezhotovostního platebního styku je nutné znát 
správný postup při poukazování fi nančních prostřed-
ků na jejich účty a současně i jejich bankovní čísla.

Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň 
je platba určena. Správné určení platby a její správ-
né nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit daň 
na správný bankovní účet správce daně (fi nančního 
úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný da-
ňový subjekt.

V  rámci mezinárodního platebního styku se 
zahraničím je používán pro značení čísel bankovních 
účtů kód IBAN (International Bank Account Num-
ber), tj. mezinárodní číslo bankovního účtu. Toto číslo 
bankovního účtu má stanovenou konstrukci. 

Pro každý jednotlivý stát je defi nována vlastní 
struktura s tím, že je pevně stanovena pozice, na které 
je uveden kód banky (popř. pobočky banky) a číslo 
účtu. IBAN může obsahovat číslice a velká písmena 
při maximálním počtu 30 znaků. 

Standard stanovuje pro Českou republiku mezi-
národní formát čísla účtu takto:

• 2 znaky – kód země
• 2 znaky – kontrolní číslice (ochrana proti chybně 

zadanému číslu)
• 4 znaky – kód banky
• 6 znaků – předčíslí bankovního účtu
• 10 znaků – číslo účtu (matrika fi nančního úřadu) 

Jako příklad uvádíme číslo mezinárodního ban-
kovního účtu Finančního úřadu pro Středočeský kraj 
pro placení daně z nemovitostí vedeného u ČNB. 

Úplný tvar čísla účtu v tuzemském styku:
7755-77628111/0710

Účet ve tvaru IBAN: CZ30 0710 0077 5500 7762 8111
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V písemném styku se uvádí IBAN po 4 zna-
cích odděleně s mezerami, elektronicky se mezery 
neuvádějí. 

IBAN v písemném styku:
CZ30 0710 0077 5500 7762 8111

IBAN v elektronickém styku:
CZ3007100077550077628111

Na internetových stránkách ČNB (www.cnb.cz) 
v sekci „Platební styk“ v nabídce „IBAN“ je možné 
získat mnoho dalších informací, včetně možnosti vy-
počítat tvar IBAN, zadáním položek:

• První část čísla účtu (= předčíslí bankovního 
účtu)

• Druhá část čísla účtu (= vlastní číslo účtu, tzv. 
matrika)

• Kód banky (= 0710) 

nebo rozklíčovat kód IBAN na jednotlivé položky.

Jako doplnění k výše uvedenému sdělujeme, že 
článek Jak správně zaplatit daň fi nančnímu úřadu 
v roce 2014 včetně jeho čtyř příloh:

Příloha č. 1   Čísla matrik bankovních účtů fi nanč-
ních úřadů včetně Specializovaného 
fi nančního úřadu, 

Příloha č. 2   Předčíslí bankovních účtů fi nančních 
úřadů (kromě Specializovaného fi -
nančního úřadu) pro jednotlivé dru-
hy daní, 

Příloha č. 3  Předčíslí bankovních účtů Speciali-
zovaného fi nančního úřadu pro vy-
brané druhy daní,

Příloha č. 4  Bankovní účty fi nančních úřadů nej-
častěji placených daní od 1. 1. 2014

je možné nalézt na internetových stránkách Fi-
nanční správy ČR (http://www.fi nancnisprava.cz), 
kde jsou k dispozici i další doplňkové informace 
jako např. daňový kalendář, adresář fi nančních úřadů 
a další.

Na závěr upozorňujeme, že Finanční správa ČR 
zpřístupňuje na internetových stránkách Daňového 
portálu (http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/
dpr/uvod.faces) aplikaci Služby daňové informační 
schránky, která umožňuje přístup k osobnímu daňo-
vému účtu, tzn. k informacím o tom, zda fi nanční úřad 
eviduje k určitému dni na osobním daňovém účtu ne-
doplatek, přeplatek nebo zda je tento účet vyrovnán. 
Mít pod kontrolou platby vůči fi nančnímu úřadu, aniž 
by bylo nutné ho navštívit, patří mezi největší výhody 
poskytované služby. 

 

Ing. Blanka Hladká, v. r.
ředitelka 

Samostatného odboru evidence daní
Generální fi nanční ředitelství
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Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)
včetně Specializovaného finančního úřadu (SFÚ)

Příloha č. 1

Název finančního úřadu Sídlo finančního úřadu Matrika Kód banky

Finanční úřad pro hlavní město Prahu Praha 77628031 0710

Finanční úřad pro Středočeský kraj Praha 77628111 0710

Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice 77627231 0710

Finanční úřad pro Plzeňský kraj Plzeň 77627311 0710

Finanční úřad pro Karlovarský kraj Karlovy Vary 77629341 0710

Finanční úřad pro Ústecký kraj Ústí nad Labem 77621411 0710

Finanční úřad pro Liberecký kraj Liberec 77628461 0710

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Hradec Králové 77626511 0710

Finanční úřad pro Pardubický kraj Pardubice 77622561 0710

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Jihlava 67626681 0710

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Brno 77628621 0710

Finanční úřad pro Olomoucký kraj Olomouc 47623811 0710

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava 77621761 0710

Finanční úřad pro Zlínský kraj Zlín 47620661 0710

Specializovaný finanční úřad Praha 77620021 0710
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Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) 
kromě Specializovaného finančního úřadu pro daně a pojistné

Příloha č. 2

Název daně Předčíslí 
účtu

Daň darovací dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 7747

Daň dědická dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 7739

Daň silniční 748

Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb. 7691

Daň z nemovitých věcí dle z. č. 338/1992 Sb. (do 31. 12. 2013 daň z nemovitostí) 7755

Daň z převodu nemovitostí dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 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 713

Daň z příjmů obyvatelstva 2700

Daň z příjmů právnických osob 7704

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

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 z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb. 2639

Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb. 2655

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 – podpora bydlení 5725

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva 5661

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fond životního prostředí 5717

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní fondy 5733

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní rozpočet 4722

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I 5741

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II 5776
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Název daně Předčíslí 
účtu

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond 5784

Ostatní příjmy 4757

Pojistné na důchodové spoření placené osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) 31018

Pojistné na důchodové spoření sražené plátcem pojistného (placené zaměstnavatelem) 41013

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

Pokuty a náklady řízení ve správním řízení 3754

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 dle § 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. 477/2001 Sb., o obalech 6787

Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod 6795

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

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

Pokuty dle zákonů o odpadech – 100% Státní fond životního prostředí 9785

Pokuty na místě zaplacené 3746

Pokuty uložené dle zvláštních zákonů – 100% Státní fond životního prostředí 6728

Pokuty za porušení životního prostředí – zrušené zákony 9777

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 životního prostředí – zrušené zákony – rozpočty obcí 8782

Poplatky za porušení životního prostředí – zrušené zákony – Státní fond životního prostředí 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
Příslušenství pojistného na důchodové spoření placené osobou samostatně výdělečně činnou 
(souvisí s předčíslím účtu 31018) 9136
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Název daně Předčíslí 
účtu

Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem pojistného 
(souvisí s předčíslím účtu 41013) 9144

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
Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a Odvolacímu finančnímu 
ředitelství 13717*

Vratky k splátkám půjček od roku 1991 4730

Zrušené daně a jiné příjmy 7798

Zrušené daně a poplatky 1791

Zvláštní prostředky – exekuce 35

Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.) 10030

Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb.) 20036

Zvláštní prostředky – konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., z. č. 182/2006 Sb.) 30031

Zvláštní prostředky – mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.) 50032

Zvláštní prostředky – dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.) 70033

Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.) 80039

*Poznámky: Bankovní účet s předčíslím 13717 má pouze Finanční úřad pro hlavní město Prahu (číslo ban-
kovního účtu: 13717-77628031/0710) k placení správních poplatků Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) 
a Finanční úřad pro Jihomoravský kraj (číslo bankovního účtu: 13717-77628621/0710) k placení správních 
poplatků Odvolacímu finančnímu ředitelství (OFŘ).
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Předčíslí bankovních účtů Specializovaného finančního úřadu 
pro daně a pojistné

Příloha č. 3

Název daně Předčíslí 
účtu Matrika Kód 

banky

Daň silniční 748 77620021 0710

Daň z přidané hodnoty 705 77620021 0710

Daň z příjmů fyzických osob – vybírané srážkou podle zvláštní sazby 7720 77620021 0710

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 713 77620021 0710

Daň z příjmů právnických osob 7704 77620021 0710
Daň z příjmů právnických osob – vybírané srážkou podle zvláštní 
sazby 7712 77620021 0710

Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb. 2743 77620021 0710

Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb. 3789 77620021 0710

Odvod z elektřiny ze slunečního záření 1716 77620021 0710
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 
z. č. 202/1990 Sb. 2639 77620021 0710

Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 
z. č. 202/1990 Sb. 2655 77620021 0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení 5725 77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční 
aktiva 5661 77620021 0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fond 
životního prostředí 5717 77620021 0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní fondy 5733 77620021 0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní rozpočet 4722 77620021 0710

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I 5741 77620021 0710

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II 5776 77620021 0710

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond 5784 77620021 0710

Ostatní příjmy 4757 77620021 0710
Pojistné na důchodové spoření sražené plátcem pojistného (placené 
zaměstnavatelem) 41013 77620021 0710

Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti 2735 77620021 0710

Pokuty a náklady řízení ve správním řízení 3754 77620021 0710

Pokuty na místě zaplacené 3746 77620021 0710

Příslušenství daní 4706 77620021 0710
Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem 
pojistného 
(souvisí s předčíslím účtu 41013)

9144 77620021 0710
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Název daně Předčíslí 
účtu Matrika Kód 

banky

Správní poplatky 3711 77620021 0710

Správní poplatky – loterie a sázkové hry 2786 77620021 0710

Zvláštní prostředky – exekuce 35 77620021 0710

Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.) 10030 77620021 0710
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 337/1992 Sb., 
z. č. 280/2009 Sb.) 20036 77620021 0710

Zvláštní prostředky – konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., 
182/2006 Sb.) 30031 77620021 0710

Zvláštní prostředky – mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., 
z. č. 471/2011 Sb.) 50032 77620021 0710

Zvláštní prostředky – dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.) 70033 77620021 0710

Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.) 80039 77620021 0710

Poznámky: Příklad konstrukce celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně z přidané hodnoty (DPH) 
u Specializovaného finančního úřadu (SFÚ), kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 
705-77620021/0710.
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Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní od 1. 1. 2014

Příloha č. 4

Název 
finančního úřadu

Daň
z přidané hodnoty

Daň z příjmů
právnických osob

Daň z příjmů
právnických osob
vybírané srážkou
dle zvláštní sazby

Daň z příjmů
fyzických osob

podávajících přiznání

Daň z příjmů
fyzických osob

ze závislé činnosti

Finanční úřad pro hlavní město Prahu 705-77628031/0710 7704-77628031/0710 7712-77628031/0710 721-77628031/0710 713-77628031/0710

Finanční úřad pro Středočeský kraj 705-77628111/0710 7704-77628111/0710 7712-77628111/0710 721-77628111/0710 713-77628111/0710

Finanční úřad pro Jihočeský kraj 705-77627231/0710 7704-77627231/0710 7712-77627231/0710 721-77627231/0710 713-77627231/0710

Finanční úřad pro Plzeňský kraj 705-77627311/0710 7704-77627311/0710 7712-77627311/0710 721-77627311/0710 713-77627311/0710

Finanční úřad pro Karlovarský kraj 705-77629341/0710 7704-77629341/0710 7712-77629341/0710 721-77629341/0710 713-77629341/0710

Finanční úřad pro Ústecký kraj 705-77621411/0710 7704-77621411/0710 7712-77621411/0710 721-77621411/0710 713-77621411/0710

Finanční úřad pro Liberecký kraj 705-77628461/0710 7704-77628461/0710 7712-77628461/0710 721-77628461/0710 713-77628461/0710

Finanční úřad pro Královehradecký kraj 705-77626511/0710 7704-77626511/0710 7712-77626511/0710 721-77626511/0710 713-77626511/0710

Finanční úřad pro Pardubický kraj 705-77622561/0710 7704-77622561/0710 7712-77622561/0710 721-77622561/0710 713-77622561/0710

Finanční úřad pro Kraj Vysočina 705-67626681/0710 7704-67626681/0710 7712-67626681/0710 721-67626681/0710 713-67626681/0710

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 705-77628621/0710 7704-77628621/0710 7712-77628621/0710 721-77628621/0710 713-77628621/0710

Finanční úřad pro Olomoucký kraj 705-47623811/0710 7704-47623811/0710 7712-47623811/0710 721-47623811/0710 713-47623811/0710

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 705-77621761/0710 7704-77621761/0710 7712-77621761/0710 721-77621761/0710 713-77621761/0710

Finanční úřad pro Zlínský kraj 705-47620661/0710 7704-47620661/0710 7712-47620661/0710 721-47620661/0710 713-47620661/0710

Specializovaný finanční úřad 705-77620021/0710 7704-77620021/0710 7712-77620021/0710 -**** 713-77620021/0710
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Daň z příjmů
fyzických osob

vybírané srážkou
dle zvláštní sazby

Daň
silniční

Daň*
z nemovitých věcí

Daň**
z nabytí nemovitých 

věcí

Daň***
z převodu 

nemovitostí

Daň***
darovací

Daň***
dědická

7720-77628031/0710 748-77628031/0710 7755-77628031/0710 7691-77628031/0710 7763-77628031/0710 7747-77628031/0710 7739-77628031/0710

7720-77628111/0710 748-77628111/0710 7755-77628111/0710 7691-77628111/0710 7763-77628111/0710 7747-77628111/0710 7739-77628111/0710

7720-77627231/0710 748-77627231/0710 7755-77627231/0710 7691-77627231/0710 7763-77627231/0710 7747-77627231/0710 7739-77627231/0710

7720-77627311/0710 748-77627311/0710 7755-77627311/0710 7691-77627311/0710 7763-77627311/0710 7747-77627311/0710 7739-77627311/0710

7720-77629341/0710 748-77629341/0710 7755-77629341/0710 7691-77629341/0710 7763-77629341/0710 7747-77629341/0710 7739-77629341/0710

7720-77621411/0710 748-77621411/0710 7755-77621411/0710 7691-77621411/0710 7763-77621411/0710 7747-77621411/0710 7739-77621411/0710

7720-77628461/0710 748-77628461/0710 7755-77628461/0710 7691-77628461/0710 7763-77628461/0710 7747-77628461/0710 7739-77628461/0710

7720-77626511/0710 748-77626511/0710 7755-77626511/0710 7691-77626511/0710 7763-77626511/0710 7747-77626511/0710 7739-77626511/0710

7720-77622561/0710 748-77622561/0710 7755-77622561/0710 7691-77622561/0710 7763-77622561/0710 7747-77622561/0710 7739-77622561/0710

7720-67626681/0710 748-67626681/0710 7755-67626681/0710 7691-67626681/0710 7763-67626681/0710 7747-67626681/0710 7739-67626681/0710

7720-77628621/0710 748-77628621/0710 7755-77628621/0710 7691-77628621/0710 7763-77628621/0710 7747-77628621/0710 7739-77628621/0710

7720-47623811/0710 748-47623811/0710 7755-47623811/0710 7691-47623811/0710 7763-47623811/0710 7747-47623811/0710 7739-47623811/0710

7720-77621761/0710 748-77621761/0710 7755-77621761/0710 7691-77621761/0710 7763-77621761/0710 7747-77621761/0710 7739-77621761/0710

7720-47620661/0710 748-47620661/0710 7755-47620661/0710 7691-47620661/0710 7763-47620661/0710 7747-47620661/0710 7739-47620661/0710

7720-77620021/0710 748-77620021/0710 -**** -**** -**** -**** -****

Poznámky: *Od 1. 1. 2014 dle z. o. č. 344/2013 Sb. změna názvu daně z nemovitostí na daň z nemovitých věcí. 
**Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb.
***Daň z převodu nemovitostí, daň darovací a daň dědická dle zákona č. 357/1992 Sb. platného 
do 31. 12. 2013.
****Specializovaný finanční úřad nemá otevřené bankovní účty pro výběr daně z příjmů fyzických osob 
podávajících přiznání, daně z nabytí nemovitých věcí, daně z nemovitých věcí, daně z převodu nemovitostí, 
daně darovací a daně dědické.
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Vydavatel: Ministerstvo fi nancí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana. IČ: 00006947. – Redakce: Alena Šauerová, 
telefon 257 042 500. Evid. číslo MKČR: E 18632.
Administrace: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 
Praha 8 – Bohnice, telefon 283 090 352, 283 090 354, fax: 233 553 422, www.sevt.cz. Objednávky ve Slovenské republice 
přijímá a titul distribuuje Magnet Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, telefon, fax: 00421 244 454 599, 
00421 244 454 628. Roční předplatné se stanovuje na dodávku kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou zá-
loh. Záloha na ročník 2013 činí 600 Kč. Vychází podle potřeby. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku 
na základě počtu skutečně vydaných částek. Účet pro předplatné: Raiffeisen Bank, č.ú.: 1031046145/5500 – Sazba a tisk: 
Tiskárna Libertas, a. s., Drtinova 10, 150 00 Praha 5.

Distribuce: předplatné a jednotlivé částky na objednávku – SEVT, a. s., Pe-
kařova 4, 181 06 Praha 8 – Bohnice, telefon 283 090 352, 283 090 354, 
fax: 233 553 422. Distribuční podmínky předplatného: jednotli-
vé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tis-
kárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů 
a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření 
úhrady předplatného do jeho úhrady jsou posílány jednorázově. Změ-
ny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta 
pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od data rozeslání, 
po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky 
za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rod-
né číslo bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podání 
novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha, č. j. 
2598.92. Podávání novinových zásilek ve Slovenské republice povoleno 
RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 444.94 ze dne 27. 12. 1994.
Jednotlivé částky lze na objednávku obdržet v redakci.
Prodej za hotové:
Tiskárna Libertas, a. s., Drtinova 10, 150 00 Praha 5,
tel. 257 018 111;
SEVT, a. s.,
Praha 4, Jihlavská 405, tel. 261 260 414,
České Budějovice, Česká 3, tel. 387 319 045,
Brno, Česká 14, tel. 542 213 962,
Ostrava, roh Nádražní a Denisovy ulice 29, tel. 596 120 690.
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