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Dnem 3. 3. 2004 nabyl účinnosti zákon č. 92/2004
Sb., který mění zákon č. 86/2002 Sb., o  ochraně ovzduší
a o změně  některých dalších zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů. Tento zákon mimo jiné novelizoval 
i ustanovení  § 19, odstavec 4 a 5.

Uvádíme současné znění  citovaných  odstavců 
§ 19, v nichž jsou změny oproti předešlé právní úpravě
vyznačeny tučně:

Odstavec 4)

„O výši poplatku provozovatelů zvláště velkých a vel-
kých stacionárních zdrojů rozhoduje krajský úřad 
a poplatek vybírá a vymáhá finanční úřad příslušný  podle
místa stacionárního zdroje a v případě Prahy finanční
úřad příslušný podle sídla orgánu ochrany ovzduší 
na území hlavního města Prahy. Údaje na vyžádání posky-
tuje orgán kraje ministerstvu. Poplatky jsou příjmem Stát-
ního fondu životního prostředí České  republiky. Orgán
kraje vede  evidenci  zvláště  velkých  a  velkých  stacio-
nárních zdrojů a evidenci vyměřených poplatků  za zne-
čiš�ování ovzduší. Kopie veškerých rozhodnutí týkajících
se poplatků zasílá krajský úřad místně příslušnému finanč-
nímu úřadu do 7 dní od nabytí právní moci těchto rozhod-
nutí.“

Odstavec 5)

„O  výši  poplatku  provozovatelů středních stacionár-
ních zdrojů  rozhodují  obecní  úřady  obcí  s  rozšířenou
působností. Poplatky vybírá  a vymáhá finanční úřad pří-
slušný podle místa stacionárního zdroje a v případě  Prahy
finanční úřad příslušný podle sídla orgánu ochrany
ovzduší na území hlavního města Prahy. Tyto poplatky
jsou  příjmem Státního  fondu životního prostředí České

republiky. Obecní  úřad obce  s rozšířenou  působností vede
evidenci  středních stacionárních  zdrojů a evidenci vymě-
řených poplatků za znečiš�ování ovzduší. Kopie veškerých
rozhodnutí týkajících se poplatků zasílá obecní úřad 
obce  s rozšířenou působností místně příslušnému finanč-
nímu úřadu do 7 dní od nabytí právní moci těchto 
rozhodnutí."

Ke správnému určení místně příslušného finančního
úřadu je nezbytné zohlednit znění  zákona č. 531/1990
Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „zákon č. 531/1990 Sb.“), který
v § 6 odstavci 2 písmenu c) definuje finanční úřady uve-
dené v příloze č. 2 k tomuto zákonu jako správní úřady,
které dále provádějí : 

„c) výběr a vymáhání odvodů, poplatků, úhrad, úplat,
pokut a penále, včetně nákladů řízení, které jsou uloženy
jinými orgány státní správy a které jsou příjmem státního
rozpočtu České republiky, rozpočtů územních samospráv-
ných celků a státních fondů České republiky, s výjimkou
pokut ukládaných obcemi a kraji.“

V příloze k tomuto sdělení uvádíme přehled přísluš-
ných finančních úřadů včetně jejich bankovního spo-
jení. Směrování platebních povinností je nutné
definovat s uvedením předčíslí bankovního účtu, číslo
matriky finančního úřadu a kódu banky. Předčíslí ban-
kovního účtu má v tomto případě vždy hodnotu 8707,
kód banky je vždy 0710 a mění se pouze číslo matriky
finančního úřadu.

Ředitel odboru Automatizace daňové
soustavy a informačních technologií:

Ing. Michal Faltýnek, v.r.
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Sdělení k zákonu č. 92/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb.,
o ochraně  ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Referent: Ing. M. Pausar, tel.: 257 044 374 Čj.: 474/54 668/2004 ze dne 24. 1. 2004
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Název PBÚ Matrikai Kód banky Banka

Finanční úřad pro Prahu 1 8707 7625011 0710 ČNB Praha

Finanční úřad v Benešově 8707 7627121 0710 ČNB Praha

Finanční úřad v Berouně 8707 7624131 0710 ČNB Praha

Finanční úřad v Kladně 8707 7621141 0710 ČNB Praha

Finanční úřad v Kolíně 8707 7629151 0710 ČNB Praha

Finanční úřad v Kutné Hoře 8707 7626161 0710 ČNB Praha

Finanční úřad v Mělníce 8707 7623171 0710 ČNB Praha

Finanční úřad v Mladé Boleslavi 8707 7620181 0710 ČNB Praha

Finanční úřad v Nymburku 8707 7628191 0710 ČNB Praha

Finanční úřad Praha-východ 8707 7627201 0710 ČNB Praha

Finanční úřad Praha-západ 8707 97629111 0710 ČNB Praha

Finanční úřad v Příbrami 8707 7624211 0710 ČNB Praha

Finanční úřad v Rakovníku 8707 7621221 0710 ČNB Praha

Finanční úřad v Českých Budějovicích 8707 7629231 0710 ČNB České Budějovice

Finanční úřad v Českém Krumlově 8707 7626241 0710 ČNB České Budějovice

Finanční úřad v Jindřichově Hradci 8707 7623251 0710 ČNB České Budějovice

Finanční úřad v Pelhřimově 8707 97626711 0710 ČNB Brno

Finanční úřad v Písku 8707 7628271 0710 ČNB České Budějovice

Finanční úřad v Prachaticích 8707 7625281 0710 ČNB České Budějovice

Finanční úřad ve Strakonicích 8707 7622291 0710 ČNB České Budějovice

Finanční úřad v Táboře 8707 7621301 0710 ČNB České Budějovice

Finanční úřad v Domažlicích 8707 7626321 0710 ČNB Plzeň

Finanční úřad v Chebu 8707 7623331 0710 ČNB Plzeň

Finanční úřad v Karlových Varech 8707 7620341 0710 ČNB Plzeň

Finanční úřad v Klatovech 8707 7628351 0710 ČNB Plzeň

Finanční úřad v Plzni 8707 7629311 0710 ČNB Plzeň

Finanční úřad Plzeň-jih 8707 7625361 0710 ČNB Plzeň

Finanční úřad Plzeň-sever 8707 7622371 0710 ČNB Plzeň

Finanční úřad v Rokycanech 8707 97629381 0710 ČNB Plzeň

Finanční úřad v Sokolově 8707 7627391 0710 ČNB Plzeň

Finanční úřad v Tachově 8707 7626401 0710 ČNB Plzeň

Finanční úřad v České Lípě 8707 7620421 0710 ČNB Ústí nad Labem

Finanční úřad v Děčíně 8707 7628431 0710 ČNB Ústí nad Labem

Finanční úřad v Chomutově 8707 7625441 0710 ČNB Ústí nad Labem

Finanční úřad v Jablonci nad Nisou 8707 7622451 0710 ČNB Ústí nad Labem

Finanční úřad v Liberci 8707 97629461 0710 ČNB Ústí nad Labem

Finanční úřad v Litoměřicích 8707 7627471 0710 ČNB Ústí nad Labem

Finanční úřad v Lounech 8707 7624481 0710 ČNB Ústí nad Labem

Finanční úřad v Mostě 8707 7621491 0710 ČNB Ústí nad Labem

Finanční úřad v Teplicích 8707 7620501 0710 ČNB Ústí nad Labem

Finanční úřad v Ústí nad Labem 8707 7623411 0710 ČNB Ústí nad Labem

Příloha
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Finanční úřad v Havlíčkově Brodě 8707 97622681 0710 ČNB Brno

Finanční úřad v Hradci Králové 8707 7628511 0710 ČNB Hradec Králové

Finanční úřad v Chrudimi 8707 7622531 0710 ČNB Hradec Králové

Finanční úřad v Jičíně 8707 97629541 0710 ČNB Hradec Králové

Finanční úřad v Náchodě 8707 7627551 0710 ČNB Hradec Králové

Finanční úřad v Pardubicích 8707 7624561 0710 ČNB Hradec Králové

Finanční úřad v Rychnově n.Kn. 8707 7621571 0710 ČNB Hradec Králové

Finanční úřad v Semilech 8707 97621451 0710 ČNB Ústí nad Labem

Finanční úřad ve Svitavách 8707 7626591 0710 ČNB Hradec Králové

Finanční úřad v Trutnově 8707 7625601 0710 ČNB Hradec Králové

Finanční úřad v Ústí nad Orlicí 8707 7622611 0710 ČNB Hradec Králové

Finanční úřad v Blansku 8707 7627631 0710 ČNB Brno

Finanční úřad Brno I 8707 97629621 0710 ČNB Brno

Finanční úřad Brno-venkov 8707 7624641 0710 ČNB Brno

Finanční úřad v Břeclavi 8707 7621651 0710 ČNB Brno

Finanční úřad ve Zlíně 8707 7629661 0710 ČNB Brno

Finanční úřad v Hodoníně 8707 7626671 0710 ČNB Brno

Finanční úřad v Jihlavě 8707 7623681 0710 ČNB Brno

Finanční úřad v Kroměříži 8707 7620691 0710 ČNB Brno

Finanční úřad v Prostějově 8707 97620811 0710 ČNB Ostrava

Finanční úřad v Třebíči 8707 7627711 0710 ČNB Brno

Finanční úřad v Uherském Hradišti 8707 7624721 0710 ČNB Brno

Finanční úřad ve Vyškově 8707 7621731 0710 ČNB Brno

Finanční úřad ve Znojmě 8707 7629741 0710 ČNB Brno

Finanční úřad ve Ž�áru nad Sázavou 8707 7626751 0710 ČNB Brno

Finanční úřad v Bruntále 8707 7620771 0710 ČNB Ostrava

Finanční úřad ve Frýdku-Místku 8707 7628781 0710 ČNB Ostrava

Finanční úřad v Karviné 8707 7625791 0710 ČNB Ostrava

Finanční úřad v Novém Jičíně 8707 7624801 0710 ČNB Ostrava

Finanční úřad v Olomouci 8707 7621811 0710 ČNB Ostrava

Finanční úřad v Opavě 8707 7629821 0710 ČNB Ostrava

Finanční úřad Ostrava I 8707 7623761 0710 ČNB Ostrava

Finanční úřad v Přerově 8707 7626831 0710 ČNB Ostrava

Finanční úřad v Šumperku 8707 7623841 0710 ČNB Ostrava

Finanční úřad v Jeseníku 8707 7628861 0710 ČNB Ostrava

Finanční úřad ve Vsetíně 8707 97628661 0710 ČNB Brno
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Sdělení
k § 6 odst. 9 zákona o dani silniční 

a o doplnění Pokynů k vyplnění přiznání k dani silniční

Referent: Jiří Šabata, tel.: 257 042 244 Č.j.: 534/54 640/ 2004 ze dne 13. 4. 2004

Ministerstvo financí v zájmu zajištění jednotného
uplatňování zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, 
ve znění novely zákona č.102/2004 Sb. (dále jen zákon),
která se použije počínaje 1. lednem 2004, vydává, 
po dohodě s Ministerstvem dopravy k pojmu „tande-
mový přívěs“, toto sdělení:

Tandemový přívěs je tažené vozidlo s centrální
nápravou; je vybavené tažným zařízením, které se
nemůže pohybovat svisle vzhledem k přívěsu (nemá
točnicové řízení) a mající nápravu nebo nápravy umís-
těny v blízkosti těžiště vozidla (při rovnoměrném rozlo-
žení nákladu) tak, aby na tažné vozidlo působilo
statické svislé zatížení. Tandemový přívěs je určen 
ke spojení do soupravy zejména s vozidly kategorie N.

Ve starších technických průkazech je v kolonce 
1 pojem „tandemový“ uváděn. Např. 
PŘÍVĚS NÁKLADNÍ VALNÍKOVÝ TANDEMOVÝ. 
V nových technických průkazech je v jednotlivých
kolonkách uvedeno například:

kolonka 1: NÁKLADNÍ  PŘÍVĚS
kolonka 2: VALNÍKOVÝ
kolonka 32 (ve starších technických průkazech 
kolonka 7) : Z 5 645 + 1 310
kolonka 37: Z 1 000; 8 000/8 000; 8 000/8 000.

Údaje v kolonce 32 znamenají vzdálenost v mm 
od středu závěsného oka oje tandemového přívěsu 
k první nápravě (Z 5 645) a rozvor v mm první a druhé
nápravy (1 310).

Údaj v kolonce 37 udává povolené svislé statické
zatížení na spojovací zařízení tandemového přívěsu 
v kg (Z 1 000); další údaje se týkají zatížení náprav.

Pro určení tandemového přívěsu je písmeno „Z“ 
v kolonkách 32 a 37 nezbytné.

V souvislosti se snížením příslušné roční sazby daně
silniční pro tandemové přívěsy o 60% nebo 66%  podle
§ 6 odstavců 6 nebo 7 zákona, splňuje-li tažné vozidlo
kategorie N podmínky pro snížení daně podle těchto
odstavců ve smyslu § 6 odst. 9 zákona, Ministerstvo
financí doplňuje  Pokyn k vyplnění přiznání k dani sil-
niční takto:

Ve II. oddílu bodu 16- Kód druhu vozidla, se 
na konci bodu doplňují slova „A=tandemový přívěs“.

Ústřední ředitel sekce 051:
Ing. Bc. Robert Szurman, v.r.
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Ministerstvo financí, jako orgán státního dozoru 
v pojiš
ovnictví pro území České republiky, podle 
ustanovení § 25 odst. 7 zákona č. 363/1999 Sb., 
o pojiš
ovnictví a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pojiš
ovnictví), zveřejňuje tímto 
své rozhodnutí o zrušení registrace pojiš�ovacího
makléře:

Milan Kubič, Chrástecká 172, 267 27 Liteň, 
IČ: 68203527, fyzická osoba. Rozhodnutí 
čj: 32/43466/2004-325 ze dne 8. března 2004, nabylo
právní moci 27. března 2004.

Ředitel odboru 32:
Ing. Václav Křivohlávek, CSc., v. r.

21

Zrušení registrace pojiš�ovacího makléře

Referent: Jarmila Sikorová, tel.: 257 042 176 Č.j.: 32/43 466/2004-325

Ministerstvo financí rozhodlo podle ustanovení 
§ 55a odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní 
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a 

p r o m í j í

daň silniční a zálohy na daň silniční za období od 1.
1. 2004 do 30. 4. 2004, které připadají na  vozidla regist-
rovaná v zahraničí provozovaná na území České repub-
liky osobami se sídlem nebo trvalým pobytem na území
České republiky, osobami, které se zde obvykle zdržují
(§ 2 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů) nebo osobami se sídlem
nebo trvalým pobytem v zahraničí, které mají na území
České republiky stálou provozovnu nebo jinou organi-

zační složku (§ 22 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
a § 21 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů), jakož i silniční daň
zaplacenou v tomto období na hraničních přechodech. 

Proti tomuto rozhodnutí se opravné prostředky
nepřipouštějí (§ 55a odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších před-
pisů).

Místopředseda vlády a ministr financí:
Mgr. Bohuslav Sobotka, v.r.

20

Pokyn č. D - 261
Rozhodnutí o prominutí daně silniční

Referent: Jiří Šabata, tel.: 257 042 244 Č.j.: 534/40 379/2004 ze dne 5. dubna 2004
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Ministerstvo financí České republiky vydává k uplat-
nění mezinárodní smlouvy  o zamezení dvojího zdanění
s Tureckem tento Pokyn:

Článek 1

Smlouva mezi Českou republikou a Tureckou repub-
likou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňo-
vému úniku v oboru daní z příjmu, včetně Protokolu,
který tvoří její nedílnou součást, byla podepsána 
v Ankaře dne 12. listopadu 1999. Smlouva vstoupila 
v platnost dne 16. prosince 2003. Podle článku 27 se 
její ustanovení uplatňují ve vztahu k daním, pokud 
jde o každé daňové období  začínající 1. ledna 2004 
nebo později.

Článek 2

Podle článků 10 (Dividendy), 11 (Úroky) a 12
(Licenční poplatky) smlouvy mají osoby, které 
jsou rezidenty jednoho smluvního státu, nárok na sní-
žení daně vybírané srážkou ve druhém smluvním státě.
Na některé úroky se ve státě zdroje uplatňuje úplné
osvobození od daně (odst. 3 článku 11).

Turecká daňová správa nemá v současné době pře-
depsány žádné speciální formuláře pro uplatnění
nároku na sníženou sazbu (popř. osvobození). Český
skutečný vlastník uvedených příjmů se však musí pro-
kázat potvrzením o daňovém domicilu, vystaveným 
českým místně příslušným finančním úřadem, dokazují-
cím, že je osobou, na kterou se vztahuje tato smlouva.
Originál potvrzení, včetně jedné kopie vyhotovené 
v tureckém jazyce, ověřené bu� státním notářem 
v Turecku nebo Zastupitelským úřadem Turecké repub-
liky v České republice se předloží plátci příjmu (pro
daně sražené u zdroje) nebo úřadu, který provádí
vyměření daně.

Pokud český skutečný vlastník příjmu nepředloží
potvrzení o daňovém domicilu, bude daň sražena 
ve výši stanovené podle vnitrostátních právních před-
pisů Turecka. Skutečný vlastník příjmu může následně
požádat o refundaci částky daně, která přesahuje
částku, jež může být vybrána v souladu s příslušnými
ustanoveními mezinárodní smlouvy, a to opět předlože-
ním potvrzení o daňové rezidenci v České republice.

Ústřední ředitel skupiny 051:
Ing. Bc. Robert Szurman, v.r.

22

Pokyn č. D - 262 
k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o zamezení dvojího zdanění

a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 19/2004 Sb.m.s.)

Referent: Marie Kamanová,  tel.: 257 043 398 Č.j.: 49/65 560/2004 - 494
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Český statistický úřad uveřejnil ve Sbírce zákonů 
(v částce 74 ze dne 29. dubna 2004) sdělení o aktuali-
zaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-
NUTS) s účinností od 1. května 2004. Potřeba
aktualizace klasifikace CZ-NUTS je zdůvodněna
akceptováním nařízení Evropského parlamentu 
a Rady č. 1059/2003 ze dne 26. 5. 2003. Změna klasifi-
kace v průběhu roku je z hlediska informačních
systémů, které tuto klasifikaci využívají, nejvíce proble-
matická.

Změna se dotýká všech okresů Středočeského 
a Moravskoslezského kraje a hl. m. Prahy, přičemž ji lze
označit jako formální změnu. 

Aktualizace klasifikace CZ-NUTS provedená 
v průběhu účetního období má vážné dopady 
do systému ARIS. Představuje výrazný zásah 
pro všechny obce Středočeského a Moravskoslezského
kraje a pro všechny kapitoly státního rozpočtu, 
z jejichž rozpočtů jsou poskytovány dotace a návratné
finanční výpomoci obcím a bude mít podstatný dopad
do části IX. finančního výkazu pro všechny dotčené
subjekty. Zavedení dvojí klasifikace NUTS v průběhu
účetního období je pro IS ARIS systémově nepřija-
telné. 

Jak už bylo výše zmíněno, jedná se o formální změnu
kódů (u kraje a obcí Středočeského a Moravskoslez-
ského kraje se mění 5. místo kódu, a to z „1“ na „0“).
Obsahově nedochází k žádným změnám. 

Na základě výše uvedeného k problému změny klasi-
fikace CZ-NUTS Ministerstvo financí rozhodlo takto:

V systému ARIS bude používán číselník klasifikace
CZ-NUTS platný k 1. 1. 2004  po celé období účetního
roku 2004. Číselník územních celků (uveřejněný ve FZ
č.02/2001 sdělení č. 26) pro vykazování poskytnutých
dotací a půjček územním rozpočtům ze státního rozpo-
čtu a z rozpočtů státních fondů v části IX. Fin 2-04 U 
a pro vykazování přijatých dotací a půjček územními
rozpočty ze státního rozpočtu a z rozpočtů státních
fondů v části IX. výkazu Fin 2-12 M zůstává v platnosti
pro celé období účetního roku 2004.

Ředitel odboru státního rozpočtu:
Ing. Bohdan Hejduk, v.r.

23

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

(ke změně klasifikace CZ-NUTS)

Referent: Ing. M. Kolitsch, tel.: 257 043 204 Č.j.: 111/68 752/2004
ze dne 11. května 2004
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Ve Finančním zpravodaji č. 1/2004 byl publikován
článek „Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu
úřadu“. Z důvodu změn legislativy doplňujeme tento
článek o nové informace. 

Z důvodů kompatibility se systémy v členských 
státech EU došlo novelou zákona č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
ke změně formátu daňového identifikačního čísla
(DIČ). Od 1.5.2004 se nahrazuje trojciferný kód
správce daně a pomlčka dvojmístným kódem země CZ,
zbytek čísla zůstává beze změny. Pokud má dosavadní
DIČ podobu např. 123-12345678, bude nová podoba
DIČ CZ12345678. 

Jednou z položek, které jsou povinně vyplňovány 
při zasílání plateb, je variabilní symbol. Jeho hodnota
zůstává i po změně struktury DIČ stejná, protože
dochází ke změně první části DIČ a druhá část, repre-
zentující variabilní symbol, zůstává beze změny. V obou
výše uvedených tvarech DIČ je tedy variabilní symbol
roven číslu 12345678.

Dále sdělujeme, že v souvislosti s účinností zákona 
č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání
některých finančních pohledávek, byl v ČNB otevřen
nový účet. Název a číselné označení uvádíme jako dopl-
něk přílohy č. 1 k článku z FZ 1/2004.

Ředitel odboru automatizace daňové soustavy
a informačních technologií:
Ing. Michal Faltýnek  v.r.

24

Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu - doplněk k článku

Referent: I. Engelmannová, tel.: 257044377 Č.j.: 47/67 507/04-474

Název daně Předčíslí účtu

Zvláštní prostředky - mezinárodní pohledávky (z.č. 191/2004 Sb.) 50032
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Ministerstvo financí k aplikaci bodu 3 čl. V části
druhé zákona č. 280/2004 Sb., t.j. „Základ daně z pří-
jmů lze snížit za zdaňovací období, které započalo 
v roce 2003, o prominutou částku splátek jistiny a úroku
z půjček a úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním
rolnickým a lesnickým fondem, a.s., k odstraňování
následků povodňové katastrofy v letech 1997 a 2002.“,
při zjištění základu daně z příjmů fyzických a právnic-
kých osob za zdaňovací období započatá v roce 2003,
sděluje:

A. Postup poplatníků, kteří jsou fyzickými osobami:

Prominutá částka splátek jistiny a úroku z půjček 
a úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnic-
kým a lesnickým fondem, a.s., k odstraňování následků
povodňové katastrofy v letech 1997 a 2002 (dále jen
„prominutá částka“), o níž lze snížit základ daně z pří-
jmů za zdaňovací období kalendářního roku 2003, se
uvede na řádku „52 Další částky“ 3. oddílu Přiznání 
k dani z příjmů fyzických osob B (tiskopis 25 5405
MFin 5405 - vzor č. 10).

V této souvislosti se v Pokynech k vyplnění přiznání
k dani z příjmů fyzických osob (tiskopis 25 5405/1 MFin
25 5405/1 - vzor č. 11) dílčí pokyn k vyplnění řádku 52
doplňuje o text: „dále  uve�te prominutou částku splá-
tek jistiny a úroku z půjček a úvěrů poskytnutých Pod-
půrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem,
a.s., k odstraňování následků povodňové katastrofy 
v letech 1997 a 2002 podle bodu 3 čl. V části druhé
zákona č. 280/2004 Sb.“

B. Postup poplatníků, kteří jsou právnickými osobami:

Prominutá částka, o níž lze snížit základ daně z pří-
jmů za zdaňovací období, které započalo v roce 2003, se

uvede na řádku 241 II. oddílu Přiznání k dani z příjmů
právnických osob (tiskopis 25 5404  MFin 5404 - vzor 
č. 13).

V Pokynech k vyplnění přiznání k dani z příjmů práv-
nických osob (tiskopis 25 5404/1  MFin 5404/1 - vzor 
č. 13) se na konci prvního odstavce dílčího pokynu 
k vyplnění řádku 241 II. oddílu nahrazuje tečka čárkou,
a doplňuje se nový text: 

- prominutá částka splátek jistiny a úroku z půjček
a úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním
rolnickým a lesnickým fondem, a.s., k odstraňo-
vání následků povodňové katastrofy v letech 1997
a 2002 podle bodu 3 čl. V  části druhé zákona 
č. 280/2004 Sb.

Pokud již před nabytím účinnosti zákona č. 280/2004
Sb., t.j. před 1. květnem 2004, uplynula zákonná lhůta
pro podání daňového přiznaní k dani z příjmů za kalen-
dářní rok 2003 nebo za zdaňovací období započaté 
v roce 2003, lze snížení základu daně podle bodu 3 čl. 
V  části druhé tohoto zákona uplatnit v dodatečném
daňovém přiznání na nižší daňovou povinnost (§ 41
odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní 
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

Ředitel odboru 53:
Mgr. Petr Pelech, v.r.

Ředitel odboru 54:
Ing. Stanislav Špringl, v.r.

25

Sdělení
k aplikaci bodu 3 čl. V  části druhé zákona č. 280/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb.,

o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 280/2004 Sb.“)

Referent: Ing. Josef Pomyje, tel.: 25704 4285 Č.j.: 54/68 075/2004 - 543, 533
Ing. Petr Vrána, tel.: 25704  4277 ze dne 20. května 2004
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Ministerstvo financí (dále jen „MF“) dle zákona 
č. 363/1999 Sb., o pojiš
ovnictví a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojiš
ovnictví), dle usta-
novení § 26 odst, 3, písmeno a)  vyhlašuje ve Finančním
zpravodaji obsah a formu „jiných dokladů“ o činnosti
pojiš
oven a zajiš
oven, které jsou pak pojiš
ovny 
a zajiš
ovny povinny předkládat ministerstvu spolu 
s ostatními stanovenými a požadovanými výkazy.

Ministerstvo financí vyhlásilo ve Finančním zpravo-
daji č.  5-6  z  25. 6. 2002 obsah a formu výkazů PVZ 1
- PVZ 6, které jsou pojiš
ovny a zajiš
ovny povinny
předkládat jako součást Výroční zprávy. Tyto výkazy 
se doplňují o výkaz PVZ 7 - VÝKAZ ZISKU 
A ZTRÁTY POJIŠŤOVEN (pro účely dozoru) vztahu-
jící se k POPV - odvětví neživotních pojištění 
pro vykazování auditovaných výsledků k 31. 12. kalen-
dářního roku, jako součást Výroční zprávy pojiš
ovny 
a zajiš
ovny. 

Písemná verze podepsaná autorem a schválená 
osobou předepsanou ve výkazu bude doručena poštou 
na adresu:

Ministerstvo financí
Úřad státního dozoru v pojiš�ovnictví
a penzijním připojištění
Letenská 15
118 10  Praha 1

Elektronická verze bude doručena e-mailem 
na adresu: pojistovny@mfcr.cz
nebo doručena MF na disketě ve formátu EXCEL
apod.

Ministerstvo financí upozorňuje pojiš�ovny, že
porušení povinností vyplývajících z tohoto sdělení bude
posuzováno podle  § 35  odstavce (1),  písm. a),  zákona
č. 363/1999 Sb., o pojiš�ovnictví.

Ředitel odboru 32:
Ing. Václav Křivohlávek, CSc

26

Sdělení
k jiným dokladům o činnosti pojiš�oven a zajiš�oven, jejichž obsah

a formu vyhlašuje MF podle § 26 odstavce (3),
písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojiš�ovnictví

Referent: Ing. Pavel Nájemník, tel.: 257 042 184 Č.j.: 32/62 307/2004 - 328
ze dne 23. dubna 2004
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Ministerstvo financí České republiky vydává meto-
dický pokyn pro zpracování výročních zpráv za rok 2003
pro pojiš
ovny a zajiš
ovny, kterým bylo uděleno povo-
lení k podnikání v pojiš
ovnictví na území České repub-
liky.

Výroční zpráva za rok 2003 musí obsahovat:

Komentáře

1. Zajištění - způsob a rozsah zajištění, zajiš
ovatelé
pro jednotlivé druhy pojištění.

2. Mimobilanční závazky.
3. Zálohy - uvést jednotlivé, významné poskytnuté

zálohy zaúčtované k 31. 12. 2003 v členění na pro-
vozní a ostatní zálohy. U ostatních uvést konkreti-
zaci účelu, výši, předpokládaný časový horizont
trvání zálohy (ze smlouvy), eventuálně termín
následného plnění, obchodní firma subjektu, kte-
rému byla záloha poskytnuta.

4. Dlouhodobé, významné pohledávky z účtové sku-
piny 32 v analytickém členění.

5. Dlouhodobé, významné závazky s rozdělením 
na závazky z účtové skupiny 33 a 36.

6. Účetní závěrku (Rozvahu; Výkaz zisku a ztráty, pří-
lohu s vysvětlivkami dle Opatření FMF V/2 - 31
380/1992 ve znění pozdějších změn a doplňků).

7. Auditorskou zprávu (nestačí pouze výrok).
8. Seznam akcionářů k 31. 12. 2003 (s podílem nad 10 %

s uvedením výše jejich podílu) a poslední známý stav
akcionářů.

9. Aktuální přehled členů statutárních orgánů.
10. Informace o vztahu mezi ovládající a ovládanou

osobou (za předpokladu její existence) ve smyslu 
§ 66 a) Obchodního zákoníku, včetně předložení
ovládací smlouvy, popř. zprávy o vztazích mezi pro-
pojenými osobami ve smyslu odst. 9 výše uvedeného
paragrafu.

Výkazy k 31. 12. 2003 - auditované výsledky

PVZ 1 - Přehled vybraných ukazatelů - odvětví život-
ních pojištění k 31. 12. 2003.

PVZ 2 - Přehled vybraných ukazatelů - odvětví neži-
votních pojištění k 31. 12. 2003.

PVZ 3 - Soukromé životní pojištění k 31. 12. 2003.
PVZ 4 - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

provozem vozidla k 31. 12. 2003. 

PVZ 5 - Souhrn za pojiš
ovnu k 31. 12. 2003.
PVZ 6 - Výkaz o tvorbě a výši technických rezerv 

a skladbě finančního umístění aktiv, jejichž
zdrojem jsou technické rezervy k 31. 12. 2003.

PVZ 7 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY POJIŠŤOVEN
k 31. 12. 2003 (pro účely dozoru) vztahující se
k POPV  -  odvětví neživotních pojištění. 

ROZVAHA POJIŠŤOVEN k 31. 12. 2003 (pro účely
dozoru).
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY POJIŠŤOVEN k 31. 12.
2003 (pro účely dozoru).

Poznámka:

Výkazy s označením PVZ 1 až  PVZ 7 jsou používány
pouze pro auditované výsledky k  31. 12. kalendářního
roku. (Výkazy POL 1 až POL 6 jsou používány 
pro neauditované, předběžné výsledky hospodaření
pojiš
oven k 30. 6. a k 31. 12. kalendářního roku).

Výkaz PVZ 4 je svým obsahem identický s výkazem
POL 6/1 (Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla k …).

Výkaz PVZ 7 je svým obsahem identický s Výka-
zem zisku a ztráty části I. TECHNICKÝ ÚČET 
K NEŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ  a vztahuje se k pojiš-
tění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla. Vykazuje se pouze v rámci výročních zpráv
pojiš
oven provozujících POPV.

Výkaz PVZ 6 je svým obsahem identický s výkazem TR
(Výkaz o tvorbě a výši technických rezerv a skladbě
finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou tech-
nické rezervy k …).

Formuláře „Rozvaha; Výkaz zisku a ztráty“ jsou rovněž
identické svým obsahem pro auditované i neauditované
výsledky hospodaření pojiš
oven.

Ředitel odboru 32:
Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

27

Metodický pokyn pro zpracování a předložení výročních zpráv pojiš�oven za rok 2003
(výhradně pro potřeby státního dozoru)

Referent: Ing. Pavel Nájemník, tel.: 257 042 184 Č.j.: 32/62 305/2004-328 
ze dne 23. dubna 2004
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Ministerstvo financí (dále jen „MF“) dle zákona 
č. 363/1999 Sb., o pojiš�ovnictví a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojiš�ovnictví), ve znění
zákona č. 39/2004 Sb., dle ustanovení § 26 odst. 3, pís-
meno a) vyhlašuje ve Finančním zpravodaji obsah 
a formu „jiných dokladů“ o činnosti pojiš�oven a zajiš-
�oven, které jsou pak pojiš�ovny a zajiš�ovny povinny
předkládat ministerstvu spolu s ostatními stanove-
nými a požadovanými výkazy.

Úřad státního dozoru v pojiš
ovnictví a penzijním
připojištění v rámci kontrolní činnosti dané výše 
uvedeným zákonem, zveřejňuje ve Finančním zpravo-
daji změněné formuláře:

• Rozvaha pojiš�oven k .. .. ….  (pro účely dozoru),
včetně poznámek,

• Výkaz zisku a ztráty pojiš�oven k .. .. ….  (pro účely
dozoru), včetně poznámek,

• POL 5 - ČKP - pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla k .. .. …

• POL 6/1 - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobe-
nou provozem vozidla k .. .. …., včetně komentáře,

• Výkaz o tvorbě a výši technických rezerv a skladbě
finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou tech-
nické rezervy k .. .. ….,
označovaný zkratkou TR - část A, TR - část B a) 
až r), TR část C, včetně komentáře.

Tyto formuláře budou použity pojiš
ovnami a zajiš-

ovnami  pro vykazování neauditovaných výsledků 
k 30. 6. a k 31. 12. běžného kalendářního roku . Poprvé
budou použity k 30. 6. 2004 a jsou k dispozici v elektro-
nické podobě na webových stránkách Ministerstva
financí na adrese http://www.mfcr.cz/index.php?r=77.

Ve výkazech se uvádějí data dle textu. Pokud  to  není
zřejmé, uvádějí se údaje za 1. pololetí příslušného roku,
resp. k 30. 6. příslušného roku a za celý příslušný rok,
resp. k 31. 12. příslušného roku.

Písemná verze podepsaná autorem a schválená 
osobou předepsanou ve výkazu bude doručena poštou
na adresu:

Ministerstvo financí
Úřad státního dozoru v pojiš�ovnictví
a penzijním připojištění
Letenská 15
118 10  Praha 1

Elektronická verze bude doručena e-mailem 
na adresu:

pojistovny@mfcr.cz
nebo doručena MF na disketě ve formátu EXCEL
apod.

MF upozorňuje pojiš�ovny, že nedodržení pokynů,
které jsou obsahem tohoto sdělení, bude posuzováno
podle § 35 odstavce (1), písm. a), zákona č. 363/1999
Sb., o pojiš�ovnictví, ve znění zákona č. 39/2004 Sb..

Ředitel odboru 32:
Ing. Václav Křivohlávek, CSc.                      

28

Sdělení k jiným dokladům o činnosti pojiš�oven a zajiš�oven, jejichž obsah
a formu vyhlašuje MF podle § 26 odstavce (3),

písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojiš�ovnictví.

Referent: Ing. Josef Seidl, tel.: 257 042 695, Č.j.: 32/71 387/2004-328 
e-mail : Josef.Seidl@mfcr.cz ze dne 19. května 2004
Ing. Pavel Nájemník, tel.: 257 042 184,
e-mail: Pavel.Najemnik@mfcr.cz
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