
MINISTERSTVO FINANCÍ

ISSN-0322-9653

15. 1.
2008

Ročník
XLII

Cena
37 Kč

1

1. Pokyn č. D - 317 - o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady
výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku
2007 ...................................................................................................................................................................

2. Pokyn D - 318 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2007 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, v platném znění................................................................................................................

3. Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. 
z příjmu a z majetku podle stavu k 1. 1. 2008 ..............................................................................................

4. Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ...............................................................

5. Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu ..............................................................................

6. Změny Českých účetních standardů - oprava  .............................................................................................

2

3

5

7

10

31



Finanční zpravodaj 1/2008Strana 2

Na základě zmocnění podle § 24 odst. 2 písm. k) bod
3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Ministerstvo
financí sděluje:

1) Průměrné ceny pohonných hmot v Kč/l včetně
DPH uplatňované jejich rozhodujícími prodejci 
v České republice ve zdaňovacím období roku
2007 u jednotlivých druhů činily:   

Benzin Speciál BA - 91  ...................... 29,37 Kč
Benzin Natural BA - 95  ...................... 29,72 Kč
Benzin Super BA - 98, 99 a 100 ........ 32,47 Kč
plus (Natural)
Benzin Normál BA - 91  ...................... 29,29 Kč
(Natural)
Nafta motorová ...................................... 28,76 Kč

2) Tyto ceny může poplatník použít pro účely stano-
vení výdajů za spotřebované pohonné hmoty ve
výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné
hmoty podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona, t.j.
u vlastních silničních motorových vozidel nezahr-
nutých do obchodního majetku a silničních moto-
rových vozidel bezplatně vypůjčených ve smyslu 
§ 659 občanského zákoníku.

3) Použije-li poplatník ceny vyšší, je povinen je dolo-
žit doklady o jejich nákupu, jak to vyplývá z § 24
odst. 2 písm. k) zákona.

4) V případě, že poplatník nakupoval jiný druh ben-
zinu, který není uveden v bodu 1, uplatní cenu
toho druhu benzinu, který má shodné oktanové
číslo. Pokud benzin se shodným oktanovým číslem
bod 1 neobsahuje, uplatní cenu benzinu s nejbliž-
ším oktanovým číslem.

5) Tímto pokynem nejsou dotčeny ceny pohonných
hmot stanovené na základě § 189 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vyhláškami Minis-
terstva práce a sociálních věcí, které se používají
výhradně pro stanovení výše náhrady za pohonné
hmoty, na kterou má nárok zaměstnanec, použije-
li pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo
zaměstnavatele.

Ing. Stanislav Špringl, v. r.
Ředitel odboru 15 - Legislativa daní z příjmů
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Pokyn č. D - 317
o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů

za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů
za zdaňovací období roku 2007

Referent: Ing. J. Hladký, tel.: 257 042 230 Č.j.: 15/9 337/2008-152
ze dne 10. 1. 2008
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Poplatníci, kteří nevedou účetnictví použijí pro pře-
počet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38
odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v plat-
ném znění (dále jen “zákon o daních z příjmů“).

Pro přepočet cizích měn neuváděných v kurzovním
lístku se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si
mezi sebou poplatníci dohodnou.

Případně lze využít služeb znalců se specializací 
na devizovou problematiku. Aktuální seznamy znalců
vedou krajské soudy respektive v Praze městský soud,

v jejichž obvodu má znalec trvalé bydliště podle § 7
odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,
v platném znění a dále je seznam znalců zveřejněn 
na internetových stánkách Ministerstva spravedlnosti
na adrese: www.justice.cz.

Mgr. Peter Chrenko, v. r.
náměstek ministra financí

Příloha k čj.: 39/7 635/2007 - 392

Stanovený jednotný kurz měn uváděných v kurzovním lístku ČNB:
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Pokyn D - 318 
Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2007 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb.,

o daních z příjmů, v platném znění

Referent: : Ing. Kateřina Illetško, tel.: 257 044 356 Čj.: 39/7 635/2008 - 392

země měna množství kód Prům

Austrálie dolar 1 AUD 16,96

Bulharsko lev 1 BGN 14,18

Čína remminbi 1 CNY 2,66

Dánsko koruna 1 DKK 3,72

EMU euro 1 EUR 27,74

Estonsko koruna 1 EEK 1,77

Filipíny peso 100 PHP 43,93

Hongkong dolar 1 HKD 2,58

Chorvatsko kuna 1 HRK 3,78

Indonesie rupie 1000 IDR 2,20

Island koruna 100 ISK 31,91

Japonsko jen 100 JPY 17,12

Jihoafrická rep. rand 1 ZAR 2,87

Jižní Korea won 100 KRW 2,17

Kanada dolar 1 CAD 18,93

Kypr libra 1 CYP 47,59

Litva litas 1 LTL 8,03

Lotyšsko lat 1 LVL 39,62

Ma	arsko forint 100 HUF 11,04

Malajsie ringgit 1 MYR 5,88



Finanční zpravodaj 1/2008Strana 4

Malta lira 1 MTL 64,61

MMF SDR 1 XDR 30,90

Norsko koruna 1 NOK 3,46

Nový Zéland dolar 1 NZD 14,90

Polsko zlotý 1 PLN 7,35

Rumunsko nové leu 1 RON 8,32

Rusko rubl 100 RUB 79,04

Singapur dolar 1 SGD 13,41

Slovensko koruna 100 SKK 82,13

Švédsko koruna 1 SEK 2,99

Švýcarsko frank 1 CHF 16,86

Thajsko baht 100 THB 62,90

Turecko nová lira 1 TRY 15,58

USA dolar 1 USD 20,15

Velká Británie libra 1 GBP 40,40
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Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění 
v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku

podle stavu k 1. 1. 2008

Referent: M. Kamanová, tel.: 257 043 398   Čj.: 15/7 309/08-153

Albánie 10. 9. 1996 270/1996 Sb. č. 12/96
Austrálie 27. 11. 1995 5/1996 Sb. č. 2/96
Ázerbájdžán 16. 6. 2006 74/2006 Sb.m.s. č. 1/2/2007
Belgie 24. 7. 2000 95/2000 Sb.m.s. č. 4/2001, č. 9-10/2003, Sdělení č. 127/2003 

č. 6-7/2007 Sb.m.s.
Bělorusko 15. 1. 1998 31/1998 Sb. č. 5/98, č. 11/98 redakční oprava 

část. 74/1998 Sb.
Brazílie 14. 11. 1990 200/1991 Sb.
Bulharsko 2. 7. 1999 203/1999 Sb.
Čína 23. 12. 1987 41/1988 Sb. č. 6/88, 11/97, 3/2000
Dánsko 27. 12. 1982 53/1983 Sb. č. 4/83 Protokol č. 249/1993

Sb.
Egypt 4. 10. 1995 283/1995 Sb. č. 1/96
Estonsko 26. 5. 1995 184/1995 Sb. č. 12/2/95 redakční oprava 

č. 17/2004 Sb.m.s.
Filipíny 23. 9. 2003 132/2003 Sb.m.s. č. 11/2004
Finsko 12. 12. 1995 43/1996 Sb. č. 2/98, 1/2005
Francie 1. 7. 2005 79/2005 Sb.m.s. č. 12/1/05, č. 11/12/06
Gruzie 4. 5. 2007 40/2007 Sb.m.s. č. 8-9/2007
Chorvatsko 28. 12. 1999 42/2000 Sb.m.s. č. 6/2000, č. 3/2001
Indie 27. 9. 1999 301/1999 Sb. č. 7/8/2000
Indonésie 26. 1. 1996 67/1996 Sb. č. 4-5/99
Irsko 21. 4. 1996 163/1996 Sb. č. 5/98
Island 28. 12. 2000 11/2001 Sb.m.s.
Itálie 26. 6. 1984 17/1985 Sb. č. 4-5/87, 12/97, 4-5/99, 

č. 1/1/2003 
Izrael 23. 12. 1994 21/1995 Sb. č. 1/95, 4/95
Japonsko 25. 11. 1978 46/1979 Sb. č. 5/80
JAR 3. 12. 1997 7/1998 Sb. č. 3/99
(Jihoafrická republika)
Jordánsko 7. 11. 2007 88/2007 Sb.m.s.
SFRJ 17. 4. 1983 99/1983 Sb. č. 3-4/84, 5/94 *smlouva se vztahuje
(bývalá Jugoslávie)* na území Bosny

a Hercegoviny
Kanada 28. 5. 2002 83/2002 Sb.m.s. č. 11-12/2002
Kazachstán 29. 10. 1999 3/2000 Sb.m.s. č. 4-5/2000
Korejská republika 3. 3. 1995 124/1995 Sb. č. 10/95
KLDR 7. 12. 2005 3/2006 Sb.m.s.
Kuvajt 3. 3. 2004 48/2004 Sb.m.s.
Kypr 30. 12. 1980 30/1981 Sb. č. 3/82

Sbírka zákonů
Smluvní stát Platnost od (event. Sbírka Finanční zpravodaj Poznámka

mezinárodních smluv)
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Libanon 24. 1. 2000 30/2000 Sb.m.s.
Litva 8. 8. 1995 230/1995 Sb. č. 12/2/95, č. 12/97
Lotyšsko 22. 5. 1995 170/1995 Sb. č. 9/95, č. 5/96
Lucembursko 30. 12. 1992 79/1993 Sb. č. 10-11/93
Ma�arsko 27. 12. 1994 22/1995 Sb. č. 1/95
Makedonie 17. 6. 2002 88/2002 Sb.m.s. č. 9-10/2002
Malajsie 9. 3. 1998 71/1998 Sb. č. 4-5/99
Malta 6. 6. 1997 164/1997 Sb. č. 11/97
Maroko 18. 7. 2006 83/2006 Sb.m.s. č. 1/2/2007
Mexiko 27. 12. 2002 7/2003 Sb.m.s. č. 2-3/2004, č. 8-9/2007
Moldávie 26. 4. 2000 88/2000 Sb.m.s. Protokol č. 97/2005

Sb.m.s.
Mongolsko 22. 6. 1998 18/1999 Sb. č. 2/99
Německo 17. 11. 1983 18/1984 Sb. č. 3-4/84
Nigérie 2. 12. 1990 339/1991 Sb. redakční oprava

č. 371/1999 Sb.
Nizozemí 5. 11. 1974 138/1974 Sb. č. 5/80, č. 9/97, č. 1/98, Protokol č. 112/1997

č. 7-8/99 Sb.
Norsko 9. 9. 2005 121/2005 Sb.m.s. č. 12/1/2005
Polsko 20. 12. 1993 31/1994 Sb. č. 2/96 Protokol č. 64/1994 

Sb.
Portugalsko 1. 10. 1997 275/1997 Sb. č. 3/99
Rakousko 22. 3. 2007 31/2007 Sb.m.s. č. 6-7/2007 redakční oprava 

č. 39/2007 Sb.m.s.
Rumunsko 11. 8. 1994 180/1994 Sb. č. 12-1/94
Rusko 18. 7. 1997 278/1997 Sb. č. 12/98, č. 1/2/99
Řecko 23. 5. 1989 98/1989 Sb. č. 11-12/89
SAE 9. 8. 1997 276/1997 Sb. Sdělení č. 122/2004
(Spojené arabské emiráty) Sb.m.s.
Singapur 21. 8. 1998 224/1998 Sb. č. 1/2/99
Slovensko 14. 7. 2003 100/2003 Sb.m.s. č. 7-8/2003
Slovinsko 28. 4. 1998 214/1998 Sb. č. 10/98
Srbsko a Černá Hora 27. 6. 2005 88/2005 Sb.m.s. č. 10/1/2005, č. 8-9/2007
Srí Lanka 19. 6. 1979 132/1979 Sb. č. 5/80
Španělsko 5. 6. 1981 23/1982 Sb. č. 3/82
Švédsko 8. 10. 1980 9/1981 Sb. č. 1/81, č. 2/98
Švýcarsko 23. 10. 1996 281/1996 Sb. č. 12/96, 4/2/2005 redakční oprava 

část. 5/1997 Sb.
Tádžikistán 19. 10. 2007 89/2007 Sb.m.s.
Thajsko 14. 8. 1995 229/1995 Sb. č. 1/98
Tunis 25. 10. 1991 419/1992 Sb. č. 10/95
Turecko 16. 12. 2003 19/2004 Sb.m.s. č. 4-5/2004
Ukrajina 20. 4. 1999 103/1999 Sb. č. 3/2000* redakční oprava FZ

č. 4-5/2000
USA 23. 12. 1993 32/1994 Sb. č. 11/94, č. 3/96 redakční oprava
(Spojené státy americké) č. 370/1999 Sb.
Uzbekistán 15. 1. 2001 28/2001 Sb.m.s. č. 6/2001
Velká Británie 20. 12. 1991 89/1992 Sb. č. 6/92, č. 12/96 redakční oprava 
(Spojené království Velké část. 37/1992 Sb.
Británie a Severního Irska)
Venezuela 12. 11. 1997 6/1998 Sb. č. 4-5/99
Vietnam 3. 2. 1998 108/1998 Sb. č. 6/98
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Sdělení
k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Referent: Ing. M. Kolitsch, tel.: 257 043 204 Č.j.: 11/10 083/2008-111
ze dne 14. ledna 2008

Závazné ukazatele státního rozpočtu - rok 2008

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. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona
č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na
rok 2008 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U pří-
slušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu
s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se
v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapi-
tola) vykazuje. 

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

Název ukazatele Číslo řádku Kontrolní
text r vazby

Specifické ukazatele - příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Daňové příjmy *) 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. 7131 až 7136
v tom: 

příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP
- programovací období 2004 až 2006 celkem 7131
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP
- programovací období 2007 až 2013 celkem 7132
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP
-  programovací období 2004 až 2006 celkem 7133
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP
-  programovací období 2007 až 2013 celkem 7134
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů 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

Specifické ukazatele - výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
7201
7202
…

7299

VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
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Průřezové ukazatele                    (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7310
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 7320
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 7330
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 7342
z toho: Policie ČR 7343

Hasičský záchranný sbor ČR 7344
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů 7347
Platy zaměstnanců v pracovním poměru           7349
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů
spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 7350 = ř. (7351 + 7354)
v tom: ze státního rozpočtu celkem 7351 = ř. (7352 + 7353)

v tom: institucionální výdaje celkem 7352
účelové výdaje celkem 7353

kryté příjmem z rozpočtu EU 7354
Národní program výzkumu 7361
Programy v působnosti poskytovatelů 7362
Veřejné zakázky 7363
Specifický výzkum na vysokých školách 7364
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 7365
Výdaje na mezinárodní konference 7370
Mezinárodní konference 11. Zasedání
národních kontaktních pracoviš
 RILOWE 7377
Konference o boji proti teroristickým útokům
a trestným činům páchaným s použitím výbušnin 7378
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 rómské komunity 7394
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 7395
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP 
-  programovací období 2004 až 2006 celkem 7410 = ř. (7411 + 7412)
v tom: ze státního rozpočtu 7411

kryté příjmem z rozpočtu EU  7412
Výdaje na společnou zemědělskou politiku
- programovací období 2004 až 2006 7420 = ř. (7421 + 7424)
v tom: Horizontální plán rozvoje venkova - ze státního rozpočtu 7421

Horizontální plán rozvoje venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU 7422
přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu 7423
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu 7424

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP
- programovací období 2007 až 2013 celkem 7430 = ř. (7431 + 7432)
v tom: ze státního rozpočt 7431

kryté příjmem z prostředků EU  7432
Výdaje na společnou zemědělskou politiku
- programovací období 2007 až 2013 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 - kryté příjmem z rozpočtu EU 7444
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Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu 7445
Společná organizace trhu - kryté příjmem z rozpočtu EU 7446

Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány
z prostředků ostatních zahraničních programů 7450 = ř. (7451 + 7452)
v tom: ze státního rozpočtu 7451

kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů 7452
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 7603

Další analytické údaje
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě9) 7650
z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě celkem9) 7651

4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu
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Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu

Referent: Ing. J. Doležalová, tel.: 257 044 487 Č.j.: 47/8 926/08-473
ze dne 10. 1. 2008

Výběrem daní jsou v České republice pověřeny
finanční úřady a výběrem některých  druhů daní jsou
pověřeny celní úřady. Území České republiky pokrývá
199 finančních úřadů (viz Příloha č. 1) a 54 celních
úřadů (viz Příloha č. 2). Správou spotřebních daní je
celkem pověřeno 75 celních úřadů, poboček a oddělení
celních úřadů (viz Příloha č. 3).

Pro bezproblémové placení daní je nutné znát odpo-
vídající číslo bankovního účtu finančního nebo celního
úřadu a správný postup při poukazování finančních
prostředků.

Daně se platí příslušnému úřadu v české měně. Při
každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba
určena (§ 59 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, v platném znění).  Správné určení
platby a její správné nasměrování v tomto smyslu zna-
mená zaplatit na správný bankovní účet správce daně
(finančního nebo celního úřadu) místně příslušného
pro danou daň a daného poplatníka nebo plátce daně. 

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité
daně místně příslušnému finančnímu nebo celnímu
úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matri-
kové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu 
a  matriková část  jsou od sebe odděleny pomlčkou, 
za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko
a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají
finanční úřady vedeny účty (kód 0710).

Základní části bankovního účtu jsou:

Předčíslí bankovního účtu (v rozsahu dvou až
pěti číslic) jednoznačně určuje druh daně, k její-
muž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh
daně je předčíslí vždy shodné pro všechny
finanční nebo celní úřady. Seznam předčíslí 
pro jednotlivé druhy  daní je uveden  v  Příloze  
č. 4 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 5 (pro celní
úřady).
Matriková část určuje vlastní finanční nebo
celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho
úřadu mají stejnou matrikovou část. Jejich
seznam je uveden v Příloze č. 1 (pro finanční
úřady) a v Přílohách č. 2  a 3 (pro celní úřady). 

Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla ban-
kovního účtu pro úhradu daně z nemovitostí u Finanč-
ního úřadu pro Prahu 1, kdy správný úplný tvar
bankovního účtu  je 7755-7625011/0710. 

Poplatníci (plátci) mohou daň (zálohy na daň,
splátky daně) uhradit prostřednictvím daňové složenky,
poštovní poukázky nebo bezhotovostně prostřednic-
tvím bankovního příkazu z bankovního účtu případně
formou internetového bankovnictví.

I. Platby v hotovosti prostřednictvím České pošty

1. Placení formou daňové složenky
(osvobozeno od poštovních poplatků)

Od roku 2006 lze prostřednictvím České pošty pou-
žívat daňovou složenku pro zasílání peněžních částek 
v hotovosti určených k připsání na účet finančního 
či celního úřadu. Tato forma placení je osvobozena 
od poštovních poplatků. Bezhotovostní úhrada daňo-
vou složenkou se však týká pouze vybrané skupiny daní,
která je uvedena v Příloze č. 6 (pro finanční úřady) 
a v Příloze č. 7 (pro celní úřady). Pro hotovostní úhradu
jiných druhů daní je nutné použít běžnou poštovní 
poukázku (viz dále Placení formou poštovní poukázky).

Po vyplnění daňové složenky je při převzetí hotovosti
na pobočce České pošty daňová složenka potvrzena,
přičemž pravá část daňové složenky zůstává uložena 
u České pošty a levou část daňové složenky si pone-
chává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané
platbě. Obsah údajů z převzaté daňové složenky Česká
pošta automatizovaně pomocí výpočetní techniky 
přenáší do datového souboru, který je příjemci odesí-
lán, a který je jedinou podkladovou informací pro pří-
jemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje 
na daňové složence, aby platba byla příjemci doručena
a byla bez problémů identifikována.

Poplatník (plátce) si může vyzvednout za účelem
zaplacení daně daňovou složenku na každé pobočce
České pošty, na finančních a celních úřadech, kde jsou
taktéž vyvěšeny bližší informace k použití složenky 
a seznam druhů příjmů (předčíslí bankovních účtů), 
na které lze platit daňovou složenkou tzn. bez poštov-
ních poplatků. 

Na daňové složence musí poplatník (plátce) do všech
kolonek uvést správné a úplné údaje. Při ručním 
vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice
byly dobře identifikovatelné (jinak může dojít k mylné
interpretaci čísla) a dále je vhodné, aby při vyplňování
údajů byla používána černá barva písma (při použití
jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo neči-
telně sejmutých údajů).
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Od 1. 1. 2008 se poplatník (plátce) může na poboč-
kách České pošty, na finančních a celních úřadech set-
kat se dvěma tvary daňové složenky tzn. tvar daňové
složenky z předchozích let a tvar daňové složenky
platný od 1. 1. 2008. V průběhu roku 2008 lze používat
oba dva tvary daňové složenky.

V případě kdy se jedná o novou podobu daňové slo-
ženky vydanou a platnou od 1. 1. 2008 se vyplňují násle-
dující údaje:

Levá část daňové složenky:
Adresa odesílatele - uvádí se jméno a adresa
bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa
sídla (u právnických osob).

Pravá část daňové složenky:
Předčíslí účtů (PBÚ) vybraných druhů daní - na
daňové složence je uvedeno osm druhů daní, pro
jejichž úhradu poplatníci (plátci) nejvíce využí-
vají bezhotovostní formu placení. U každého
druhu daně je uvedeno předčíslí účtu (PBÚ),
které přísluší danému druhu daně a slouží pro
automatizované zpracování. 
Částka Kč - uvádí se částka poukazované platby
v hotovosti v Kč.
Tr. kód (Transakční kód) - je povinný třímístný
numerický údaj 130 identifikující typ složenky 
a tento údaj je již na daňové složence předtištěn.
Předčíslí (PBÚ) - je předčíslí bankovního účtu.
Toto číselné označení čísla účtu slouží pro auto-
matizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto
položku správně, aby  poukazovaná částka byla
přijata na konkrétní účet finančního nebo cel-
ního úřadu. Seznam předčíslí pro vybrané druhy
daní hrazené daňovou složenkou je uveden 
v Příloze č. 6 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 7
(pro celní úřady).
Číslo účtu FÚ/CÚ - určuje vlastní finanční nebo
celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho
úřadu mají stejnou matrikovou část. 
Kód banky - je povinný čtyřmístný numerický
údaj 0710 identifikující Českou národní banku 
a tento údaj je již na daňové složence předtištěn.
Konst. symbol (Konstantní symbol) - je povinný
čtyřmístný numerický údaj 1149, který je univer-
zální pro všechny typy plateb daní a tento údaj je
již na daňové složence předtištěn.
Var. symbol (Variabilní symbol) - prostřednic-
tvím variabilního symbolu daňový poplatník
(plátce) sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu
svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přidě-
leno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do
příslušné kolonky pro variabilní symbol kmeno-
vou část DIČ, t.j. bu	 čísla za pomlčkou (pro
původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za pís-
meny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Není-
li poplatník (plátce) 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 případě právnické osoby uvede své
IČO. Číslice se do kolonky Variabilní symbol
vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v
poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňo-
vání čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední
pozice položky variabilního symbolu nevyplněny.
Spec. symbol (Specifický symbol) - tato položka
je nepovinná. 
Adresa odesílatele - v případě, že je odesílate-
lem fyzická osoba, vyplňuje kolonky nadepsané
Jméno, Příjmení a adresa vč. PSČ požadovanými
údaji. Pokud je odesílatelem právnická osoba,
zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název
právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí
části se vyplní adresa sídla.

V případě kdy se jedná o dobíhající a stále
platný tvar (podobu) daňové složenky z minulých let se
vyplňují následující údaje:

Levá část daňové složenky:
Adresa odesílatele - uvádí se jméno a adresa
bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa
sídla (u právnických osob).

Pravá část daňové složenky:
Druh daně - na daňové složence je uvedeno osm
druhů daní, pro jejichž úhradu poplatníci
(plátci) nejvíce využívají bezhotovostní formu
placení. V případě, že poplatník chce prostřed-
nictvím daňové složenky zaplatit jednu z nabíze-
ných daní, postačí u příslušné daně označit
kolonku křížkem (x). Pro ostatní druhy příjmu,
které nejsou přímo předtištěny na daňové slo-
žence, musí poplatník (plátce) označit křížkem
(x) kolonku „jiný“ a vyplnit položku „druh daně
(předčíslí bankovního účtu - PBÚ)“. 
Druh daně (předčíslí bankovního účtu - PBÚ) -
toto číselné označení čísla účtu slouží pro auto-
matizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto
položku správně, aby poukazovaná částka byla
přijata na konkrétní účet finančního nebo cel-
ního úřadu. Seznam předčíslí pro vybrané druhy
daní hrazené daňovou složenkou je uveden 
v Příloze č. 6 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 7
(pro celní úřady).
Částka Kč - uvádí se částka poukazované platby
v hotovosti v Kč.
Tr. kód (Transakční kód) je povinný třímístný
numerický údaj identifikující typ složenky 
a tento údaj je již na daňové složence předtištěn.
Číslo účtu FÚ/CÚ (bez předčíslí) - určuje vlastní
finanční nebo celní úřad. Všechny bankovní účty
jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část. 
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Var. symbol (Variabilní symbol) - prostřednic-
tvím variabilního symbolu daňový poplatník
(plátce) sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu
svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přidě-
leno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše 
do příslušné kolonky pro variabilní symbol kme-
novou část DIČ, tj. bu	 čísla za pomlčkou (pro
původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za pís-
meny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Není-
li poplatník (plátce) 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 případě právnické osoby
uvede své IČO. Číslice se do kolonky Variabilní
symbol vyplňují tak, aby poslední číslo bylo
umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že
při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstá-
vají přední pozice položky variabilního symbolu
nevyplněny.
Spec. symbol (Specifický symbol) - tato položka
je nepovinná. 
Adresa odesílatele - v případě, že je odesílate-
lem fyzická osoba, vyplňuje kolonky nadepsané
Jméno, Příjmení a adresa vč. PSČ požadovanými
údaji. Pokud je odesílatelem právnická osoba,
zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název
právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí
části se vyplní adresa sídla.

2. Placení formou poštovní poukázky
(neosvobozeno od poštovních poplatků)

Česká pošta používá poštovní poukázky typu „A“  pro
zasílání peněžních částek v hotovosti určených k při-
psání na účet příjemce. Tato forma placení není osvobo-
zena od poštovních poplatků. Poštovní poukázku lze
použít pro platby všech druhů daní, ale především se
používá k placení druhů příjmů sankční povahy, které
nelze uhradit prostřednictvím daňové složenky.

Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na
pobočce České pošty poukázka potvrzena, přičemž
pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty a
levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti
jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z pře-
vzaté poukázky Česká pošta automatizovaně, pomocí
výpočetní techniky, přenáší do datového souboru, který
je příjemci odesílán a který je jedinou podkladovou
informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité
dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla pří-
jemci doručena a byla bez problémů identifikována.

Pokud si poplatník (plátce) vyzvedne za účelem
zaplacení daně poštovní poukázku u svého správce
daně na místně příslušném finančním nebo celním

úřadě, jsou na poukázce předtištěny všechny potřebné
údaje. Pokud poplatník (plátce) použije takto vyplně-
nou poukázku na složení částky daně v hotovosti na
pobočce České pošty, 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 finančním nebo celním úřadě předtištěnou
poštovní poukázku určenou k úhradě jednotlivé daně,
musí mimo údaje o výši odesílané částky uvést i své
identifikační údaje - údaje o odesílateli a variabilní
symbol.

Pokud je vyzvednutí předtištěné poštovní poukázky
pro poplatníka (plátce) z různých důvodů obtížné,
může k zaplacení použít poštovní poukázku typu „A“,
kterou obdrží na České poště. Na poštovní poukázce
pak musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje.
Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé
číslice byly dobře identifikovatelné (jinak může dojít 
k mylné interpretaci čísla) a dále je vhodné, aby při
vyplňování údajů byla používána černá barva písma
(při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně
nebo nečitelně sejmutých údajů). 

Na poštovní poukázce typu „A“ se vyplňují následující
údaje:

Levá část poštovní poukázky:
Kč - uvádí se částka poukazované platby v hoto-
vosti v Kč.
Slovy - v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená
odesílaná částka v Kč.
Adresa majitele účtu -  uvádí se název a adresa
příslušného finančního nebo  celního úřadu.
Č. účtu - Číslo účtu musí být uvedeno přesně ve
tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního
účtu tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky.
Musí být tedy uvedeno předčíslí účtu (odpovída-
jící typu daně), pomlčka, číslo matriky přísluš-
ného FÚ nebo CÚ, lomítko a číslo 0710 (kód
ČNB).
V. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím
variabilního symbolu daňový poplatník (plátce)
sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou
totožnost. Má-li poplatník (plátce) přiděleno
daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do pří-
slušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou
část DIČ, tj. bu	 čísla za pomlčkou (pro původní
variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ
(pro novou variantu tvaru DIČ). Není-li poplat-
ník (plátce) 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 případě právnické osoby
uvede své IČO. Ve výše uvedeném tvaru se vypl-
ňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci
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daňové exekuce na účet celního úřadu. Pro spe-
cifický případ plnění platební povinnosti vůči
finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce 
se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje 
do kolonky pro variabilní symbol číslo exekuč-
ního příkazu. 
S. symbol (Specifický symbol) - tato položka je
nepovinná. Při plnění platební povinnosti vůči
celnímu úřadu v rámci daňové exekuce, do spe-
cifického symbolu se uvede číslo exekučního pří-
kazu. 
Odesílatel - uvádí se jméno a adresa bydliště 
(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 finančního úřadu.
Zpráva pro příjemce -  zde může odesílatel uvést
hůlkovým písmem do předtištěných kolonek
krátký text určený pro příjemce.
Částka Kč - uvádí se částka poukazované platby
v hotovosti v Kč.
Tr. kód (Transakční kód) je povinný třímístný
numerický údaj identifikující typ poukázky 
a tento údaj je již na formuláři předtištěn.
Ve prospěch účtu - tato položka obsahuje číselné
označení předčíslí a matriky účtu finančního
úřadu tzn., že pomlčka, lomítko a kód banky se
zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv.
matrika) jsou doplněné o nuly. Předčíslí 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 finančního úřadu). Toto
číselné označení čísla účtu slouží pro automati-
zované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto
položku správně, aby  poukazovaná částka byla
přijata na účet finančního úřadu. Pokud bude
chybně uvedeno bu	 číslo účtu (tedy označení
daně) nebo číslo matriky finančního úřadu (tedy
příjemce platby), platba nebude přijata na účet 
v ČNB a bude vrácena odesílateli. Například 
při odesílání platby silniční daně (předčíslí 748)
na účet finančního úřadu s matrikou 37628651
musí být v kolonce „ve prospěch účtu“ uvedeno
číselné označení: 0007480037628651. (V levé
části poukázky je přitom uvedeno to samé číslo
účtu v úplném tvaru 748-37628651/0710.)
Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710
(kód ČNB).
V. symbol (Variabilní symbol) - pro vyplnění této
položky platí stejná pravidla jako pro jeho vypl-
nění v levé části poukázky. Číslice se do kolonky
vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v

poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňo-
vání čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední
pozice položky V. symbol nevyplněny. V tomto
tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání
platby v rámci daňové exekuce na účet celního
úřadu. Pro specifický případ plnění platební
povinnosti v rámci daňové exekuce se oproti
výše uvedeným pravidlům při zasílání platby na
finanční úřad vyplňuje do kolonky pro variabilní
symbol číslo exekučního příkazu.
K. symbol (Konstantní symbol) - při platbách
daní včetně příslušenství daně se při odesílání
peněz v hotovosti uvádí univerzální konstantní
symbol 1149.
S. symbol (Specifický symbol) - tato položka je
nepovinná. Při plnění platební povinnosti vůči cel-
nímu úřadu v rámci daňové exekuce, do specific-
kého symbolu se uvede číslo exekučního příkazu.
Odesílatel - v případě, že je odesílatelem fyzická
osoba vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Pří-
jmení, Ulice (obec), č. domu, PSČ, dodávací
pošta požadovanými údaji. Pokud je odesílate-
lem právnická osoba, zapisuje se do kolonek
Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve
zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa
sídla.

II. Bezhotovostní placení

1. Formou bankovního příkazu

Poplatník (plátce) má také možnost odeslat platbu
formou bankovního příkazu k úhradě ze svého účtu
vedeného u některé banky. Řídí se přitom pokyny pří-
slušné banky k vyplnění bankovního příkazu bu	 vypl-
něním položek do bankovního formuláře nebo k tomu
použije poštovní poukázku typu „A“ nebo daňovou 
složenku. V tomto případě musí vyplnit identifikační
údaje na zadní straně poukázky (složenky). 

Při vyplňování položky číslo účtu příjemce je
naprosto nezbytné jeho správné vyplnění. Do řádku 
s označením číslo účtu plátce a kód banky uvede
poplatník do první kolonky číslo svého účtu vedeného 
u některé komerční banky a do druhé kolonky kód této
banky. 

Do další řádky s označením číslo účtu příjemce, kód
banky, částka Kč, symboly platby (variabilní, kon-
stantní, specifický) uvede poplatník do první kolonky
číslo účtu finančního nebo celního úřadu (tj. příjemce
platby), do druhé kolonky číslo 0710 (kód ČNB). Číslo
účtu příjemce přitom musí zachovávat strukturu - před-
číslí účtu, pomlčka, číslo matriky (příklad vyplnění
kolonky Čísla účtu příjemce bez  lomítka  a  označení
kódu banky je tvar 748-37628651). Seznam předčíslí
účtů (PBÚ) pro jednotlivé druhy  daní je uveden  v  Pří-
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loze  č. 4 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 5 (pro celní
úřady). Čísla matrik jsou uvedena v Příloze č. 1
(pro finanční úřady) a v Přílohách č. 2 a 3 (pro celní
úřady).

Upozorňujeme na nezbytnost zadání předčíslí ban-
kovního účtu. Zejména v případě bankovního příkazu
prostřednictvím daňové složenky je nutné zadat před-
číslí účtu jinak platba nebude doručena. 

Pokud není na příkazu k úhradě v kolonce Číslo 
účtu příjemce uvedeno číslo účtu ve tvaru s pomlčkou 
a poplatník (plátce) použije tvar číselného označení
čísla účtu bez pomlčky, banka spravující účty správce
daně identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vypl-
něným číslem účtu příjemce. Platba není na účet
správce daně připsána a je vrácena zpět na účet banky,
která platbu odeslala. Tak vznikají poplatníkovi (plátci)
nepříjemné komplikace, nebo
 může nastat situace, že
daň nebude zaplacena v termínu. Žádáme všechny
daňové poplatníky (plátce), aby při vyplňování údajů
příkazu k úhradě věnovali zvýšenou pozornost vyplňo-
vání správného čísla účtu tak, aby se nevystavovali 
případným sankcím vyplývajících z pozdě zaplacené
daně.

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

Pro vyplnění variabilního symbolu platí stejná pravi-
dla jako pro jeho vyplnění na přední straně poukázky.
Při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu 
v rámci daňové exekuce, do specifického symbolu se
uvede číslo exekučního příkazu.

Při bezhotovostním bankovním převodu se používá
univerzální konstantní symbol 1148. 

2. Formou internetového bankovnictví

Placení prostřednictvím internetového bankovnictví
je pouze jedna z forem bezhotovostního platebního
styku, a proto pro ni platí pravidla uvedená v předchá-
zející části článku. Upozorňujeme, že je důležité, ověřit
si u banky, jaká má pravidla při uvádění čísla bankov-
ního účtu. Úplné číslo bankovního účtu pro úhradu
určité daně místně příslušnému finančnímu nebo 
celnímu úřadu se skládá z předčíslí, pomlčky a čísla
matriky (tj. ve tvaru „předčíslí-matrika“). V rámci
internetového bankovnictví může být v některých pří-
padech vyžadováno vyplnění úplného čísla bankovního
účtu, v jiných případech ale může být vyžadováno vypl-
nění jednotlivých položek.

Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) je nezbytné vypl-
nit správně, aby zaslaná platba byla přijata na konkrétní
účet finančního nebo celního úřadu. Seznam předčíslí
pro jednotlivé druhy  daní je uveden  v  Příloze  č. 4 (pro
finanční úřady) a v Příloze č. 5 (pro celní úřady). 

Čísla účtu (matriková část) viz Příloha č. 1 (pro

finanční úřady) a Přílohy č. 2 a 3 (pro celní úřady).
Kód banky - musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód

ČNB) a platí pro všechny typy plateb. 
Variabilní symbol - prostřednictvím variabilního

symbolu daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu
nebo celnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník
(plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ),
vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol 
kmenovou část DIČ, tj. bu	 čísla za pomlčkou (pro
původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ
(pro novou variantu tvaru DIČ). Není-li poplatník
(plátce) 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 případě právnické osoby uvede své
IČO. Ve výše uvedeném tvaru se vyplňuje variabilní
symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na
účet celního úřadu. Pro specifický případ plnění pla-
tební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové
exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje
do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního pří-
kazu.

Specifický symbol - tato položka je nepovinná. Při
plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci
daňové exekuce, do specifického symbolu se uvede
číslo exekučního příkazu.

Konstantní symbol - uvádí se pro všechny typy pla-
teb univerzální konstantní symbol 1148. 

Datum splatnosti - měl by to být maximálně poslední
den splatnosti daňové povinnosti

Ostatní položky uvedené v nabídce internetového
bankovnictví jsou pouze pro potřebu klienta nebo
banky klienta a nejsou pro finanční a celní úřady
potřebné. Současně doporučujeme ověřit si, jaká 
má příslušná banka pravidla k tomu, aby platba sku-
tečně byla odepsána z účtu dnem podle zadaného
pokynu. 

Na závěr upozorňujeme, že česká daňová správa
zpřístupňuje na svých internetových stránkách „Daňový
portál“, který mj. umožňuje přístup k osobnímu daňo-
vému účtu, tedy k informacím o tom, zda finanční úřad
eviduje k určitému dni na osobním daňovém účtu nedo-
platek, přeplatek nebo zda je tento účet vyrovnán. 
Mít pod kontrolou platby vůči finančnímu úřadu, 
aniž by bylo nutné ho navštívit, patří mezi největší
výhody poskytované služby. Bližší informace o „Daňo-
vém portálu“ je možné získat na internetové adrese
http://adis.mfcr.cz.

Seznam příloh:
V příloze č. 1 jsou uvedena Čísla matrik bankovních
účtů finančních úřadů.
V příloze č. 2 jsou uvedena Čísla matrik bankovních
účtů celních úřadů - celní řízení a dělená správa.
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V příloze č. 3 jsou uvedena Čísla matrik bankovních
účtů celních úřadů a poboček celních úřadů - vnitro-
zemská spotřební daň.
V příloze č. 4 jsou uvedena Předčíslí bankovních účtů
finančních úřadů pro jednotlivé druhy daní.
V příloze č. 5 jsou uvedena Předčíslí bankovních účtů
celních úřadů pro jednotlivé druhy daní.
V příloze č. 6 jsou uvedena Předčíslí bankovních účtů
finančních úřadů pro vybrané druhy daní hrazených
daňovou složenkou. 

V příloze č. 7 jsou uvedena Předčíslí bankovních účtů
celních úřadů pro vybrané druhy daní hrazených daňo-
vou složenkou.

Ing. Blanka Hladká, v. r.
ředitelka odboru 47

Rozvoj IS daňové správy
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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

Příloha č. 1

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)
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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

Horaž	ovice 37624351 0710 ČNB Plzeň

Horšovský Týn 47628321 0710 ČNB Plzeň

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
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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

Náchod 7627551 0710 ČNB Hradec Králové

Náměš
 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
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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 nad Kněžnou 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

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
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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

Ž	ár nad Sázavou 7626751 0710 ČNB Brno

Železný Brod 37629451 0710 ČNB Ústí nad Labem
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Příloha č. 2

Čísla matrik bankovních účtů celních úřadů (CÚ) - CELNÍ ŘÍZENÍ a DĚLENÁ SPRÁVA

Název/útvar Matrika Kód banky

Brno 17721621 0710

Břeclav 17726641 0710

Česká Lípa 7723471 0710

České Budějovice 17720231 0710

Český Krumlov 47724241 0710

Děčín 47721411 0710

Domažlice 67728311 0710

Frýdek-Místek 77728761 0710

Hodonín 77724621 0710

Hradec Králové 37720511 0710

Cheb 37723341 0710

Chomutov 27729491 0710

Jihlava 17725681 0710

Jindřichův Hradec 37721231 0710

Karlovy Vary 17722341 0710

Karviná 57722821 0710

Kladno 67726201 0710

Klatovy 97724311 0710

Kolín 47725201 0710

Krnov 7725821 0710

Liberec 27727461 0710

Mělník 77724111 0710

Mladá Boleslav 97725111 0710

Most 7728491 0710

Náchod 27722601 0710

Mošnov 7720801 0710

Olomouc 27729651 0710

Opava 17720821 0710

Ostrava 97729761 0710

Pardubice 7724511 0710

Benešov 77721201 0710

Plzeň 7721361 0710

Praha I. 67724011 0710

Praha D 1 57723111 0710

Praha D 5 47723011 0710

Praha D 8 7726111 0710

Praha 2 17721111 0710

Praha Ruzyně - letiště 47728111 0710
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Prostějov 67720651 0710

Přerov 37724651 0710

Strakonice 7722241 0710

Svitavy 47720611 0710

Šumperk 57725651 0710

Tachov 37721311 0710

Tábor 7728301 0710

Trutnov 57729601 0710

Uherské Hradiště 27726661 0710

Ústí nad Labem 27720411 0710

Ústí nad Orlicí 37725611 0710

Valašské Meziříčí 17726801 0710

Vyškov 47722641 0710

Zlín 7725661 0710

Znojmo 87723681 0710

Ž	ár nad Sázavou 57728641 0710
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Příloha č. 3

Čísla matrik bankovních účtů CÚ a poboček CÚ - VNITROZEMSKÁ SPOTŘEBNÍ DAŇ

Název/útvar Matrika Kód banky

Benešov 77721201 0710

Beroun 17729201 0710

Blansko 37727641 0710

Brno 17721621 0710

Břeclav 17726641 0710

Česká Lípa 7723471 0710

České Budějovice 17720231 0710

Český Krumlov 47724241 0710

Děčín 47721411 0710

Domažlice 67728311 0710

Frýdek-Místek 77728761 0710

Havlíčkův Brod 87728511 0710

Hodonín 77724621 0710

Hradec Králové 37720511 0710

Cheb 37723341 0710

Chomutov 27729491 0710

Chrudim 77722511 0710

Jablonec nad Nisou 97725461 0710

Jeseník 27726821 0710

Jičín 47726511 0710

Jihlava 17725681 0710

Jindřichův Hradec 37721231 0710

Karlovy Vary 17722341 0710

Karviná 57722821 0710

Kladno 67726201 0710

Klatovy 97724311 0710

Kolín 47725201 0710

Krnov 7725821 0710

Kutná Hora 27724201 0710

Liberec 27727461 0710

Litoměřice 77728411 0710

Mělník 77724111 0710

Mladá Boleslav 97725111 0710

Most 7728491 0710

Mošnov 7720801 0710

Náchod 27722601 0710

Nymburk 87727201 0710

Olomouc 27729651 0710
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Opava 17720821 0710

Ostrava 97729761 0710

Pardubice 7724511 0710

Pelhřimov 17723301 0710

Písek 27723241 0710

Plzeň 7721361 0710

Praha 1 - Sokolovská 67724011 0710

Praha 2 - Hostivař 17721111 0710

Praha D8 - Zdiby 7726111 0710

Praha D1 - Nupaky 57723111 0710

Praha D5 - Rudná 47723011 0710

Prachatice 37729241 0710

Prostějov 67720651 0710

Přerov 37724651 0710

Příbram 7723201 0710

Rozvadov 87729311 0710

Ruzyně 47728111 0710

Rychnov nad Kněžnou 67727511 0710

Sokolov 17725331 0710

Strakonice 7722241 0710

Svitavy 47720611 0710

Šumperk 57725651 0710

Tábor 7728301 0710

Tachov 37721311 0710

Trutnov 57729601 0710

Třebíč 27720681 0710

Turnov 67726551 0710

Uherské Hradiště 27726661 0710

Ústí nad Labem 27720411 0710

Ústí nad Orlicí 37725611 0710

Valašské Meziříčí 17726801 0710

Varnsdorf 97729411 0710

Vyškov 47722641 0710

Zlín 7725661 0710

Znojmo 87723681 0710

Žatec 37724491 0710

Ž	ár nad Sázavou 57728641 0710
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Příloha č. 4

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

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 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 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
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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

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

Poplatky zvláštního charakteru dle z. č. 164/2001 Sb. 3770

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. 337/1992 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



Strana 27Finanční zpravodaj 1/2008

Příloha č. 5

Předčíslí bankovních účtů celních úřadů (CÚ) pro jednotlivé druhy daní

Název druhu příjmu PBÚ

Cizí prostředky 6015

Daň z elektřiny 609

Daň z pevných paliv 625

Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 617

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

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

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

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

Ostatní příjmy CÚ 4757

Platební povinnost vyměřená v souladu s celním řízením 7771

Pokuty – z. č.  86/2002 – ovzduší 9726

Pokuty – z. č. 282/1991 Sb. – ochrana lesa 9742

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

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

Pokuty 356/2003 Sb. – o chemických látkách 8790

Pokuty a náklady řízení ve správním řízení a blokové nezaplacené 3754

Pokuty dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 3797

Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., reprod. mat. dřevin do ROB 1759

Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., reprod. mat. dřevin do ROK 1740

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

Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách §§ 117-120, dle z. č. 200/1990 Sb. - § 34 6744

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

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

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

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

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

Pokuty dle z. č. 480/2004 Sb. – služby informační společnosti 2778

Pokuty dle zákonů o odpadech – 100% SFŽP 9785

Pokuty uložené dle zvláštních zákonů – 100% SFŽP 6728

Pokuty v blokovém řízení na místě zaplacené 3746

Pokuty-emise skleníkových plynů 97770

Poplatek dle z. č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích a lázních 3770

Poplatek z biopaliv dle z. č. 86/2002 Sb. 2719

Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy dle z. č. 289/1995 Sb. 8758

Poplatek za trvalé odnětí lesní půdy dle z. č. 289/1995 Sb. 8766

Poplatky  dle z. č.  86/2002 Sb. 8707

Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. o odpadech – ROB  6752

Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. o odpadech – SFŽP 6779
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Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod 9793

Poplatky za odebrané množství vody z. č. 254/01 6701

Příjmy vymožené z exekucí dle § 73 ZSDP 35

Příslušenství daní CÚ 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

Spotřební daně – příjmy z tabákových nálepek 14760

Vrácení daně z minerálních olejů – technických benzínů a osobám užívajícím tyto oleje

pro výrobu tepla 5792

Vrácení daně z minerálních olejů ozbrojeným silám cizích států 764

Vrácení daně z ost. benzínů 95791

Vrácení daně z elektřiny osobám požívajícím výsad a imunit 50606

Vrácení daně z pevných paliv osobám požívajícím výsad a imunit 50622

Vrácení daně z plynů osobám požívajícím výsad a imunit 50614

Vrácení SPD osobám cizích států požívajích výsad a imunit 772

Vrácení SPD z minerálních olejů – zelená nafta 756

Vymáhání podle § 106 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 60038

Zajištění daně 40037
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Příloha č. 6

Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů pro vybrané druhy daní hrazených DAŇOVOU SLOŽENKOU 

Název daně Předčíslí účtu

Daň darovací 7747

Daň dědická 7739

Daň silniční 748

Daň z převodu nemovitostí 7763

Daň z přidané hodnoty 705

Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721

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

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

Daň z příjmu právnických osob 7704

Daň z příjmu právnických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712

Daň z nemovitostí 7755

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

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

Ostatní příjmy 4757

Poplatek dle z. č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích a lázních 3770

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

Poplatky správní 3711

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

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

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 – loterie a sázkové hry 2786

Tržby z prodeje kolků 3738

Vratky ke splátkám půjček od roku 1991 4730

Zajištění daně dle § 38e z. č. 586/1992 Sb. 10030

Zajištění daně dle § 71 z. č. 337/1992 Sb. 20036
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Příloha č. 7

Předčíslí bankovních účtů celních úřadů pro vybrané druhy daní hrazených DAŇOVOU SLOŽENKOU  

Název daně Předčíslí účtu

Cizí prostředky 6015

Daň z elektřiny 609

Daň z pevných paliv 625

Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 617

Lihové kolky 10006

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

Ostatní příjmy 4757

Platební povinnost vyměřená v souladu s celním řízením 7771

Pokuty v blok. řízení na místě zaplacené 3746

Poplatek dle z. č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích a lázních 3770

Poplatek z biopaliv dle z. č. 86/2002 Sb. 2719

Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. o odpadech – ROB 6752

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

Poplatky dle z. č. 86/2002 Sb. 8707

Poplatky správní 3711

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

Poplatky za odebrané množství vody dle § 88 z. č. 254/2001 Sb. 6701

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

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

Příslušenství daní 4706

Spotřební daň – příjmy z tabákových nálepek 14760

Spotřební daň z minerálních olejů 799

Spotřební daň z tabákových výrobků 4765

Spotřební daň z vína a meziproduktů 780

Spotřební daň z lihu 4781

Spotřební daň z piva 4773

Vracení daně z min. olejů os. užív. tyto oleje pro zem. prvovýrobu 756

Vracení daně z MO ozbr. silám čl. států NATO s výjimkou ozbr. sil ČR 764

Vracení daně z MO – techn. benzínů a os. užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla 5792

Vrácení daně z ostatních benzínů 95791

Vrácení daně z elektřiny osobám požívajícím výsad a imunit 50606

Vrácení daně z pevných paliv osobám požívajícím výsad a imunit 50622

Vrácení daně z plynů osobám požívajícím výsad a imunit 50614

Vracení spotřební daně osobám používajících výsad a imunitu 772

Vymáhání podle § 106 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 60038

Zajištění daně 40037
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6

Změny Českých účetních standardů - oprava

Redakce Finančního zpravodaje upozorňuje na tis-
kovou opravu ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 
v bodu 31. části B. Změny Českých účetních standardů
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 
č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V Českém účetním standardu č. 517 bodu 1. položce
„C.4. Bankovní účty k limitům organizačních složek
státu č. 144“ číslo syntetického účtu správně zní:
„(223)“. 
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257 042 500.
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 záloh.
Záloha na ročník 2008 činí 380 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.: 1031046145/550 - Sazba a tisk:
Tiskárna Libertas, a. s., Drtinova 10, 150 00 Praha 5.

Distribuce: předplatné a jednotlivé částky na objednávku - SEVT, a. s.,
Pekařova 4, 181 06 Praha 8 - Bohnice, telefon 283 090 352, 283 090 354,
fax: 233 553 422. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky
jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny.
Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravi-
delné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady
předplatného do jeho úhrady jsou posílány jednorázově. Změny 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),
rodné 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 repub-
lice 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,
Praha 5, E. Peškové 14, tel./fax 257 320 049,
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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