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Ministerstvo financí, jako orgán státního dozoru 
v pojiš�ovnictví pro území České republiky, podle usta-
novení § 25 odst. 7 zákona č. 363/1999 Sb., o pojiš�ov-
nictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o pojiš�ovnictví), zveřejňuje tímto své rozhodnutí o zru-
šení registrace pojiš�ovacího makléře:

1. INTECA,  s. r. o., Pod lesem 1786/19, 360 01 Kar-
lovy Vary 2, IČ: 25 50 11 51, právnická osoba. Roz-
hodnutí č.j. 32/78129/2004-325 ze dne 11. června
2004, nabylo právní moci 2. července 2004.

2. JAUCH HÜBENER, spol. s  r. o., Karlovo náměstí
28, 120 00 Praha 2, IČ: 604 65 255, práv-
nická osoba. Rozhodnutí č.j. 32/91105/2004-325 
ze dne 23. července 2004, nabylo právní moci dne 
12.  srpna 2004.

3. Finanční poradci s. r. o., Americká 35, 120 00
Praha 2, IČ: 267 10 927, právnická osoba. Rozhod-
nutí č.j. 32/92566/2004-325 ze dne 2. srpna 2004,
nabylo právní moci 20. srpna 2004.

4. Zdeněk Klimsza, Evžena Rošického 684/2, 736 01
Havířov - Město, RČ 740426/5198, fyzická osoba.
Rozhodnutí č.j. 32/96502/2004-325 ze dne 17. srpna
2004, nabylo právní moci dne 9. září 2004.

Ředitel odboru 32:
Ing. Václav Křivohlávek, CSc., v. r.
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Zrušení registrace pojiš�ovacích makléřů

Referent: Jarmila Sikorová, tel.: 257 042 176 Č.j.: 32/78 129/2004-325
32/91 105/2004-325
32/92 566/2004-325
32/96 502/2004-325

Podle § 113 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty nabývá tento zákon účinnosti dnem vstupu
smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii 
v platnost se stanovenými výjimkami. Podle písmene a)
ustanovení § 23 odst. 3, § 73 odst. 3 věty poslední, a § 51
odst. 1 písm. j) nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005, tj.
možnost uvádění daně při dovozu v daňovém přiznání 
a osvobození od daně bez nároku na odpočet daně pro veš-
keré loterie a jiné podobné hry.

Z jazykové dikce § 113 by mohlo vyplývat, že písmena
b) a c) nenabývají účinnosti vůbec, pouze pozbývají plat-
nosti k uvedeným datům. Podle písmene b) se jedná o usta-
novení § 51 odst. 1 písm. i) a § 68 odst. 10), které se týkají
osvobození od daně s nárokem na odpočet daně u loterií 
a jiných podobných her, a podle písmene c) ustanovení 
§ 85, které se týká vracení daně zdravotně postiženým 
osobám při pořízení osobního automobilu.

Pozměňovací návrh, kterým byla  upravena účinnost
těchto ustanovení, byl zjevně míněn tak, že uvedená pís-
mena b) a c) mají nabýt účinnosti také datem 1. 5. 2004 a
že mají pozbýt platnosti dnem 31. 12. 2004 (loterie 
a podobné hry) a 31. 12. 2006 (vracení daně), a proto podle
právního názoru Ministerstva financí nabyla obě uvedená
ustanovení účinnosti dnem 1. května 2004 a pozbudou
platnosti v uvedených lhůtách.

Náměstkyně ministra financí:
Ing. Yvona Legierská, v.r.
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Sdělení
k § 113 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Referent: Ing. Václav Benda, tel.: 257 042 559 Č.j.: 18/82 766/2004-181 ze dne 2. 7. 2004
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Ministerstvo financí oznamuje, že rozhodnutím ze dne
8. 6. 2004, č.j. 32/75 080/2004/322 odejmulo společnosti
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky povolení
k provozování pojišťovací činnosti - smluvního zdravot-
ního pojištění - na území České republiky podle § 33 
odst. 1 písm. j) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 30. 6. 2004. Pojistný kmen včetně veškerých práv 
a závazků byl převeden na nově založenou společnost
Pojišťovna VZP, a.s. se sídlem Orlická 4/2020, Praha 3.

Ředitel odboru 32:
Ing. Václav Křivohlávek, CSc., v. r.
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Oznámení o odnětí povolení k provozování pojiš�ovací činnosti

Referent: Ing. Drahomíra Zmrzlá, tel.: 257 042 366 Č.j.: 32/75 080/2004-329

Ministerstvo financí pro účely daně z příjmů fyzic-
kých osob sděluje:

V návaznosti na § 12a zákona č. 105/190 Sb., o sou-
kromém podnikání občanů, uveřejnilo Ministerstvo
financí pro účely daně z příjmů fyzických osob podrob-
nější vymezení „zemědělské výroby, lesního a vodního
hospodářství“. Jednalo se o „Sdělení k vymezení pojmu
„Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství“ 
pro účely daně z příjmů fyzických osob pod čj. 153/7
023/ 1994 - Finanční zpravodaj č. 3/1994, Dodatek 
ke Sdělení  k vymezení pojmu „Zemědělská výroba,
lesní a vodní hospodářství“ čj. 153/12 828/1994 
- Finanční zpravodaj č. 4/1994 a Změna  Dodatku 
ke sdělení k vymezení pojmu“ zemědělská výroba, 
lesní a vodní hospodářství“ čj. 153/51 360/2001 -
Finanční zpravodaj č. 9-10 2001. Postup podle tohoto
Sdělení a dodatků k němu lze, vzhledem k novele
zákona o zemědělství (viz dále), uplatnit naposledy 
za zdaňovací období 2004.

Zákonem č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon 
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů a některé další zákony (dále jen „zákon“), se
totiž ruší § 12a zákona  č. 105/1990 Sb., o soukromém
podnikání občanů a zákon č. 219/1991 Sb., kterým se
mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém
podnikání občanů. Dále se tímto zákonem  definují
pojmy „Zemědělský podnikatel“ a „Zemědělská výroba
včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách“, 
a to takto:

Zemědělským podnikatelem je fyzická nebo práv-
nická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou
výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním
jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení
zisku, za podmínek stanovených zákonem. Taková
osoba je povinna se zaevidovat u místně příslušného
obecního úřadu s rozšířenou působností.

Osoba provozující  ke dni účinnosti  zákona  země-
dělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukro-
mém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991
Sb., a zákona č. 455/1991 Sb., se považuje za zeměděl-
ského podnikatele, pokud ve lhůtě 1 roku ode dne
nabytí účinnosti zákona (tato část zákona má účinnost
od 1. 5. 2004) se zaeviduje na příslušném obecním
úřadě obce s rozšířenou působností. Osvědčení 
vydané samostatně hospodařícímu rolníkovi před účin-
ností zákona platí 5 let od nabytí účinnosti zákona 
a držitel se považuje  za osobu podnikající v zeměděl-
ství.

Fyzická osoba provozující na základě živnosten-
ského oprávnění vydaného před účinností zákona čin-
nosti, které jsou na základě zákona zemědělskou
činností, se považuje za zemědělského podnikatele,
avšak je povinna se zaregistrovat ve lhůtě 1 roku 
od nabytí účinnosti zákona na příslušném obecním
úřadě obce s rozšířenou pravomocí.

Příjmy zemědělského podnikatele ze zemědělské
výroby  se posuzují jako příjmy podle § 7 odst. 1 písm.
a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
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Pokyn č. D - 267
Sdělení k vymezení pojmu „Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství“

pro účely daně z příjmů fyzických osob

Referent: JUDr. Marta Sobotová, tel.: 257 042 275 Č.j.: 53/62 466//2004-531
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Zemědělskou výrobou včetně hospodaření v lesích 
a na vodních plochách podle § 2e odstavec 3 zákona se
rozumí

a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství,
vinohradnictví, vinařství a pěstování zeleniny,
hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických
rostlin, rostlin pro technické užití na pozemcích
vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě
jiného právního důvodu, popřípadě provozované
bez pozemku,

b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských 
a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání 
a výroby živočišných produktů, chov hospodář-
ských zvířat k tahu a chov sportovních a dostiho-
vých koní,

c) produkce chovných plemenných zvířat a využití
jejich genetického materiálu, pokud jde o zvířata
uvedená v písmenu b),

d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků 
a genetického materiálu rostlin,

e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce
zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní,

f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin 
na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronaja-
tých nebo užívaných na základě jiného právního
důvodu.

Podle § 2e odstavec 4 zákona je zemědělský podni-
katel oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo
služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výro-
bou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení
sloužící zemědělské výrobě.

Co se rozumí hospodařením v lesích  stanoví § 2e
odstavec 3 zákona  a řeší se odkazem na zákon 
č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů.
Rostlinou výrobou lze rozumět i pěstování  lesních dře-
vin, dále výrobu osiv a sadby školkařských výpěstků 
a genetického materiálu rostlin a dále úpravu, zpraco-
vání a prodej vlastní produkce zemědělské lesní výroby.

O zemědělskou lesní výrobu však nepůjde v případě
vlastníků lesů, kteří je obhospodařují bez dalšího běž-
ným způsobem jako svůj majetek. Mezi zemědělskou
lesní  výrobu nepatří výkon práva myslivosti.  Myslivost
je v zákoně o myslivosti (zákon č. 449/2001 Sb.) defino-
vána jako soubor činností prováděných v přírodě 
ve vztahu k volně žijící zvěři jako součást ekosystému 
a spolková činnost k udržení a rozvíjení mysliveckých
tradic a zvyků. Ze zákona o myslivosti se dovozuje
závěr, že nelze myslivost v jejím celku považovat 
za  zemědělskou výrobu ani za zemědělské podnikání.

Pod pojmem „pěstování okrasných rostlin“ se
rozumí zejména pěstování květin a zeleně k řezu, hrn-
kových rostlin okrasných květem i listem, balkónových 
i záhonových rostlin (trvalek i letniček), okrasných dře-
vin, okrasných keřů a ostatních okrasných rostlin včetně
jejich rozmnožovacího materiálu.

Na základě takto nově definovaných pojmů zákonem
Ministerstvo financí dále sděluje, že

a) toto vymezení platí i  ve smyslu § 7 a § 10 zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů a neuplatní-li poplatník
výdaje v prokázané výši může podle § 7 odst. 9
zákona o daních z příjmů uplatnit výdaje procen-
tem z příjmů ve výši 50 %,

b) příjmy samostatně hospodařícího rolníka a nově
zemědělského podnikatele ze zemědělské výroby
se posuzují jako příjmy podle § 7 odstavec 1 písm.
a) zákona o daních z příjmů,

c) příjmy fyzické osoby  provozující drobné pěstitel-
ské a chovatelské činnosti, anebo prodávající
nezpracované rostlinné a živočišné výrobky,
která nepodléhá evidenci zemědělského podni-
katele podle zákona se pro účely daně z příjmů
fyzických osob posuzují jako příjmy z příleži-
tostné činnosti podle § 10 zákona o daních z pří-
jmů.

Ústřední ředitel skupiny 051:
Ing. Bc. Robert Szurman, v.r.
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Ministerstvo financí sděluje, a to v návaznosti 
na ustanovení bodu 3 Protokolu ke Smlouvě mezi Čes-
kou republikou a Spojenými arabskými emiráty 
o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů
č. 276/1997), a rovněž tak v souvislosti se skutečností, 
že se od 1. ledna 2005 začne provádět Smlouva mezi
Českou republikou a Státem Kuvajt o zamezení dvojího
zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní 
z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv 
č. 48/2004), následující: 

Od 1. ledna 2005 dochází ke změně v aplikaci výše
uvedené daňové smlouvy se Spojenými arabskými emi-
ráty v následujících ustanoveních: 

1) Pro účely článku 15 se má za to, že pozemní 
personál jmenovaný ústředím národního vzduš-
ného přepravce Spojených arabských emirátů 
do České republiky bude osvobozen v České
republice od daní ukládaných na jeho odměny.

2) Pro účely článku 18 se má za to, že tantiémy 
a podobné platby, které pobírá rezident Spoje-
ných arabských emirátů jako člen správní rady
nebo jakéhokoliv jiného podobného orgánu spo-
lečnosti, která je rezidentem České republiky,
podléhají zdanění jen ve Spojených arabských
emirátech.

Ústřední ředitel skupiny:
Ing. Bc. Robert Szurman, v.r.

41

Pokyn č. D - 268
Sdělení ke Smlouvě o zamezení dvojího zdanění se Spojenými arabskými emiráty   

Referent: Ing. Václav Zíka, tel.: 257 043 197 Č.j.: 49/93 533/2004-494 ze dne 30. července 2004

Vzhledem ke vzrůstajícímu množství dotazů českých
daňových subjektů, které se týkají uplatňování smlouvy
o zamezení dvojího zdanění se Spolkovou Republikou
Německo (publikované ve Sbírce zákonů č. 18/1984) 
ve vztahu ke specifickým německým subjektům tzv.
GmbH&Co KG, vydává Ministerstvo financí ČR, 
na základě informací obdržených od Spolkového
Ministerstva financí SRN, následující sdělení:

Právní forma podnikání GmbH&Co KG je z hle-
diska německého obchodního práva považována 
za osobní společnost.

Pokud jde o způsob zdanění, zisk GmbH&Co KG
jako (daňově transparentní) osobní společnosti je sta-
novován jednotně za všechny společníky (a� rezidenty
či nerezidenty) a poté je mezi ně podle společenské
smlouvy rozdělen. Podkladem pro takové stanovení
zisku je zisk uvedený v bilanci GmbH&Co KG. Podíly

na zisku GmbH&Co KG připadající na jednotlivé
fyzické osoby podléhají u těchto osob dani z příjmu
(Einkommensteuer), zatímco podíl na zisku připadající
na právnickou osobu podléhá dani právnických osob
(Körperschaftsteuer). Případní zahraniční společníci
GmbH&Co KG mají, s ohledem na své podíly na zisku,
v Německu omezenou daňovou povinnost. GmbH&Co
KG jako taková tedy v Německu nepodléhá z předmět-
ných příjmů dani z příjmu, resp. dani právnických osob.

Z uvedených skutečností vyplývá, že německá osobní
společnost (GmbH&Co KG) není „osobou“ ve smyslu
článku 4 odst. 1 smlouvy o zamezení dvojího zdanění se
SRN. V případě tohoto subjektu se nejedná ani o „spo-
lečnost“ ve smyslu článku 3 odst. 1 písm. c) smlouvy.
GmbH&Co KG není ani „právnickou osobou“ ani
„nositelem práv“, který by byl pro účely zdanění pova-
žován za právnickou osobu. Pak může být například 
z dividend plynoucích z ČR tomuto německému 
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Pokyn  č. D - 269
Sdělení k uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Německem

ve vztahu k německým subjektům s právní formou GmbH&Co. KG

Referent: Ing. Martin Pražan, tel.: 257 042 639 Č.j.: 49/93 874/2004 - 494  ze dne 30. července 2004
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Kurs
„DAŇOVÝ PŘEHLED - PŘÍPRAVA 

KE ZKOUŠCE DAŇOVÝCH PORADCŮ“

pořádá v centru Prahy od 14. 9. do 23. 9. 2004
(8 pracovních dnů, 58 hodin)

vzdělávací agentura VITA, Boršov 10, 110 00 Praha 1.
Cena kursovného vč. studijních materiálů činí Kč 9 600,-- s DPH. 

Přihlášky a bližší informace: tel./fax: 222 220 343
http//www.vitavzdelavani.cz

e-mail: info@vitavzdelavani.cz

subjektu vybírána srážková daň ve výši 15 % (viz článek
10 odst. 2 písm. b) smlouvy). To však platí pouze za situ-
ace, kdy by jednotlivými společníky (komplementáři,
komanditisty) byli pouze daňoví rezidenti SRN.

V případě společníků GmbH&Co KG, kteří nejsou
rezidenty SRN a pobírají příjmy ze zdrojů na území
ČR, by bylo nutné analogicky uplatňovat smlouvy 
o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a státy daňové
rezidence těchto společníků, popřípadě domácí daňový
zákon, a to ve vztahu ke společníkům - daňovým rezi-
dentům ČR, popř. bezesmluvního státu.

Informace, které jsou v této souvislosti potřebné 
pro správnou aplikaci česko-německé daňové smlouvy,
resp. jiných daňových smluv, popř. domácího zákona,
by měl poskytnout obchodní partner českého subjektu
(dotyčná německá osobní společnost).

Ústřední ředitel skupiny:
Ing. Bc. Robert Szurman, v.r.
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