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

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
příslušnými 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
(kapitola) 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 prostředků zahraničních programů 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 romské 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 rozpočtu 7431

kryté příjmem z rozpočtu 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

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

Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu
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Dodatek k Pokynu č. D - 292
(k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná

mezi spojenými osobami)

Referent: Ing. Markéta Sedláková, tel.: 257 044 194 Č.j.: 39/105 193/2007 - 393
ze dne 25. 1. 2008

Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 
rozpočtů byl s účinností od 1. 1. 2008 novelizován 
mj. zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSDP) a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ZSP). Změny těchto
předpisů mají dopad také na postupy uvedené v Pokynu
D-292 Sdělení Ministerstva financí k § 38nc zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Závazné posouzení
způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi
spojenými osobami, č.j. 39/116680/2005-393 ze dne
23.12.2005, publikovaném ve Finančním zpravodaji
č. 1/2006. Proto se Pokyn D-292 mění v těchto částech: 

• v části Účinnost rozhodnutí:

Celý text je nahrazen takto:
Podle § 34b odst. 4 ZSDP ve znění platném od 1. 1.
2008 je rozhodnutí při stanovení daňové povinnosti
účinné vůči správci daně, který rozhoduje o daňové
povinnosti poplatníka, na jehož žádost a kterému je
rozhodnutí vydáno. Rozhodnutí je účinné, jen pokud 
je rozhodnutí vydáno na základě totožných údajů se
skutečným stavem věci v době rozhodování o daňové
povinnosti. 

Zúčastněným osobám (tj. ostatním osobám, které se
účastní posuzovaného obchodního vztahu) a ostatním
dotčeným správcům daně (příslušným zúčastněným
osobám) se rozhodnutí doručuje na vědomí.

Pokud jsou zúčastněnými osobami osoby uvedené v § 2
odst. 3 a § 17 odst 4 ZDP, kterým nevzniká daňová
povinnost z příjmů plynoucích ze zdrojů na území 
ČR, a tyto osoby jsou rezidenty státu, s nímž má ČR
uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění a tato
smlouva umožňuje provádění mezinárodní výměny
informací o daňových subjektech, pak je rozhodnutí
zasláno na vědomí jako tzv. spontánní výměna infor-
mací příslušnému úřadu smluvního státu a dále jeho
rezidentovi, který je zúčastněnou osobou, a to obvy-
klým způsobem stanoveným pro výměnu zahraničních
informací. (Tento postup se neuplatní v případě, že již
byl s tímto státem zahájen proces uzavírání bilaterální
APA na základě článku 25 smlouvy o zamezení dvojího
zdanění.)

Rozhodnutí o závazném posouzení je účinné pro zda-
ňovací období uvedená v rozhodnutí, nelze jej použít

po uplynutí 3 let od konce kalendářního roku, v němž
nabylo toto rozhodnutí právní moci.

Správce daně rozhodnutí zruší pouze na základě
žádosti daňového subjektu (viz § 34b odst. 7 ZSDP 
ve znění platném od 1. 1. 2008). Rozhodnutí o závaz-
ném posouzení nelze použít, pokud se prokáže, že bylo
vydáno na základě nepřesných, neúplných nebo
nepravdivých údajů daňového subjektu. 

Poplatník může při podání žádosti o zrušení rozhodnutí
o závazném posouzení požádat o vydání nového roz-
hodnutí pro danou transakci (viz § 34b odst. 5 ZSDP). 

Správce daně může, v souladu s postupy dle ZSDP, 
ověřovat údaje, na jejichž základě bylo rozhodnutí
o závazném posouzení ceny vydáno, a to i v mezinárod-
ním kontextu. Zjistí-li správce daně, že podmínky, 
na jejichž základě bylo rozhodnuto, se změnily či nebyly
za dané období dodrženy, rozhodnutí o závazném
posouzení zruší a případně určí dopad na výši daně. 

• v části Správní poplatek:

Celý text je nahrazen takto:
Žadatel je dle Přílohy ZSP Sazebníku, části I, položky
1, bod 1. písm. v) povinen uhradit správní poplatek 
ve výši 10 000,- Kč, a to při podání žádosti správci 
daně, který rozhoduje  o daňové povinnosti poplatníka
a kterému je žádost podávána, tedy příslušnému 
FÚ. V souladu s § 11 ZSP - Přechodná ustanovení se
tento postup použije pro žádosti o závazné posouzení
podané po 1. 1. 2008 včetně; pro žádosti podané 
do 31. 12. 2007 včetně se použije dosavadní režim pla-
cení správního poplatku, tj. 50.000 Kč při vydání roz-
hodnutí. 

• v části Odvolání:

Celý text je nahrazen takto:
Dle § 34b odst. 3 ZSDP ve znění platném od 1. 1. 2008
se proti rozhodnutí o závazném posouzení nelze odvo-
lat.
Ostatní ustanovení Pokynu D-292 zůstávají v platnosti
a spolu s tímto Dodatkem tvoří celek.

Mgr. Peter Chrenko, v. r.
náměstek ministra financí
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Opatření 
k odstranění tvrdosti podle § 39 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb.,

o daních z příjmů

Referent: Mgr. Jiří Klaus, tel.: 257 044 289 Č.j.: 05/13 797/08-152

Ministerstvo financí České republiky na základě
zmocnění v ustanovení § 39 písm. b) zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o daních z příjmů“), za účelem odstra-
nění tvrdosti činí toto opatření: 

Zaměstnancům, kteří jsou poplatníky podle § 2 odst.
3 zákona o daních z příjmů, mohou jejich zaměstnava-
telé, plátci daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkč-
ních požitků, v průběhu zdaňovacího období roku 2008
poskytnout při výpočtu zálohy na daň za podmínek 

a ve výši podle § 35d odst. 2 zákona o daních z příjmů,
slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona.
Daňová povinnost u těchto poplatníků za zdaňovací
období 2008 bude vypořádána podle platné právní
úpravy v zákoně o daních z příjmů.

Mgr. Peter Chrenko, v. r.  
náměstek ministra financí
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Sdělení
k vyhlášce č. 16/2001 Sb., v platném znění

Referent: Ing. M. Kolitsch, tel.: 257 043 204 Č.j.: 11/29 382/2008-111
ze dne 17. 3. 2008

V důsledku rozšíření rozvahy podle novely vyhlášky
č. 505/2002 Sb. s účinností od 1. 1. 2008 se v Příloze č. 4
vyhlášky č. 16/2001 Sb. v bodu 2.5.4 za písm. a) vkládá
písm. aa) s následujícím textem:

aa) Od účetního období roku 2008 se za organizační
složky státu, sumáře kapitol a státní fondy číslo
sloupce účetního výkazu rozvaha vykazuje ve
tvaru:
údaje finančního stavu položek 
aktiv k 1.1. - kód „xx01“,
údaje finančního stavu položek
aktiv k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. - kód „xx02“,
údaje finančního stavu položek
pasiv k 1.1. - kód „xx03“,
údaje finančního stavu položek
pasiv k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. - kód „xx04“,

kde xx identifikuje část rozvahy podle vyhlášky 
č. 505/2002 Sb. ve znění vyhlášky 353/2007 Sb., 
a to:

xx = 00 rozvaha za účetní jednotku podle § 5 odst.
1 a 2;

xx = 98 podle § 5 odst. 11 a 12 (vykazuje organi-
zační složka státu nebo státní fond, pokud

hospodaří s majetkem souvisejícím s pří-
jmy a výdaji státního rozpočtu členěnými 
v kapitole 398 VPS).

Ministerstvo financí jako organizační složka státu 
a kapitola 312 vykazuje všechny části rozvahy, 
pro označení sloupců platí konvence:
xx = 00 podle § 5 odst. 1 a 2,
xx = 10 podle § 5 odst. 3 a 4 (v sumáři za všechny

OSS kapitoly),
xx = 50 podle § 5 odst. 5 a 6,
xx = 96 podle § 5 odst. 7 a 8,
xx = 97 podle § 5 odst. 9 a 10,
xx = 98 podle § 5 odst. 11 a 12. 

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