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29
Přehled platných konstantních symbolů, třídy 1 - vztahy ke státnímu rozpočtu
a rozpočtům místních samospráv používaných v platebním styku ČNB
(Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 62/2004 Sb.)
Referent: Ing. Věra Ševčíková, tel.: 257 042 223

Č.j.: 20/38 069/04 ze dne 26. 4. 2004

Na základě § 3 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 62/2004
Sb., kterou se stanoví způsob provádění platebního
styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při opravném zúčtování, příkaz
k zúčtování musí obsahovat konstantní symbol, který
vyjadřuje charakter platby, jestliže se jedná o platbu,
která je příjmem nebo výdajem státního rozpočtu.
Ministerstvo financí zveřejňuje seznam čtyřmístných
konstantních symbolů třídy 1 charakterizujících platby
se vztahem ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních
samospráv.
Konstantní symboly třídy 4 byly publikovány pod
čj. 253/3 065/2001 ze dne 12. ledna 2001 ve Finančním
zpravodaji 1/2001. Za správnost použitého konstantního symbolu odpovídá subjekt, k jehož tíži je příslušná
částka placená.

281X- účelové prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu k vyúčtování
Symbol se používá k zasílání finančních účelových dotací
pro kraje, obce a magistráty k finančnímu vyúčtování
s účelovým znakem podle zákona o státním rozpočtu
na příslušný rok, mimo jiné pro náhrady škod způsobené
vybranými zvláště chráněnými živočichy dle zákona
č. 115/2000 Sb., pro náhrady nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv podle § 51 odst. 2 zákona č. 79/1979 Sb.,
dotace na volby dle zákona č. 491/2001 Sb., dotace
na protiradonová opatření dle vyhlášky č. 107/2003 Sb.
a zákona 18/1997 Sb. a další.

Třída 1 - vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům
místních samospráv

321X - příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví
občanů
Příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví občanů
na základě zákona č. 72/1994 Sb, ve znění pozdějších
předpisů.

11X - odvody příspěvkových organizací
Odvody příspěvkových organizací v souladu s § 6 písm. d)
zákona č. 218/2000 Sb., § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
41X- odvody závodního stravování
Odvody dle vyhlášky č. 140/2001 Sb.
91X - ostatní převody související se SR
Nahrazuje symbol 96X, případně další rušené symboly.
131X - místní poplatky
Místní poplatky vybírané podle zákona č. 565/1990 Sb.
o místních poplatcích, v platném znění.
151X - převody prostředků účelově určených na financování programů reprodukce majetku
Financování programů reprodukce majetku podle
zákona č. 218/2000 Sb, v platném znění a vyhlášky
č. 40/2001 Sb.
181X - převody prostředků na ostatní (neinvestiční)
účely
Převody prostředků na ostatní neinvestiční účely mimo
prostředků účelově určených na financování programů
reprodukce majetku.
261X - příjmy od fyzických osob
271X - příjmy od právnických osob

301X - příjmy z vedlejší hospodářské a doplňkové činnosti škol
Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol povolené
na základě zřizovací listiny.

361X - pokuty ukládané a vybírané obcemi a kraji
§ 7 odst. 2 písm. d) a § 8 odst. 1 písm. d) zákona
č. 250/2000 Sb.
371X - sankční poplatky
Sankce za porušení rozpočtové kázně podle § 6 písm. f)
zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
§ 6 n), § 22 zákona č. 250/2000 Sb.
421X - příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
Platby podle zákona č. 219/2000 Sb. a vyhlášky č. 62/2001
Sb., § 7 odst. 1 písm a) a § 8 odst. 1 písm a) zákona
č. 250/2000 Sb.
431X - ostatní a nahodilé příjmy
Platby příjmů, které podle typu nelze přiřadit k žádnému
konstantnímu symbolu.
461X - příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
Příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz v souladu
s §§ 53 - 63 zákona 218/2000 Sb., ve znění pozdějších přepisů, s § 28 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb.
491X - příspěvky a dary mezinárodním organizacím
Příspěvky a dary mezinárodním organizacím v souladu
s § 7 písm m) se zákonem č. 218/2000 Sb., ve znění
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pozdějších předpisů, § 9 odst. 1 písm h) a i), § 10 odst. 1
písm i) a j) zákona č. 250/2000 Sb.
501X - dotace příspěvkovým organizacím na investice
Dotace příspěvkovým organizacím na investice poskytované podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.
531X - ostatní příspěvky
Ostatní příspěvky organizacím výše neuvedeným poskytované podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a podle zákona č. 250/2000 Sb.
551X - dotace provozní
Ostatní provozní dotace.
561X - dotace na investice
Ostatní dotace na investice.
571X - ostatní platby v souvislosti se státním rozpočtem
Používá se jako nástupnický symbol za používaný symbol
0558, případně další zrušené symboly, pro ostatní platby
související se státním rozpočtem.
641X - ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
Symbol se používá pro dotace podle zákona o státním rozpočtu poskytované ostatním organizacím mimo kraje
a obce v souladu se zákony č. 218/2000 Sb., 250/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné podle § 26 odst.
2 zákona č. 87/1995 pro návratné finanční výpomoci
družstevním záložnám, pojištění VZP podle § 3 vyhlášky
č .305/1996, pro pojištění odpovědností za škody způsobené provozem vozidla podle § 11 odst. 2 zákona
č. 168/1999 Sb. a další.
711X - dotace na investiční výstavbu ze státních fondů
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761X - dávky sociálního zabezpečení včetně specifických dávek příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů a ostatní platby sociální povahy
Dávky sociálního zabezpečení podle zákonů č. 155/1995
Sb., č. 100/1988 Sb., 54/1956 Sb., 1/1991 Sb., 221/1999
Sb., 32/1957 Sb., 186/1992 Sb., 238/ 2000 Sb., 154/1994
Sb., ve znění pozdějších předpisů (od 1.1.2005 rovněž dle
zákona č. 361/2003 Sb.).
771X - státní sociální podpora
Dávky státní sociální podpory na základě zákona
č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
911X - finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem
Dle vyhlášky o finančním vypořádání vztahů se státním
rozpočtem č. 531/2002 Sb.
9617 - vratky příspěvků na členské podíly v družstevní
stabilizační bytové výstavbě
Vratky příspěvků podle vyhlášky č. 136/1995 Sb.
981X - mimořádné odvody v průběhu roku
991X - účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy
Symbol je používán pro výdaje kapitoly Všeobecná
pokladní správa, položka vládní rozpočtová rezerva
schvalovaná zákonem o státním rozpočtu na příslušný
rok. Použití vládní rozpočtové rezervy dle § 27 zákona
218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

721X - dotace krajům a obcím
Symbol je používán k poskytování dotací krajům a obcím
bez účelového znaku v souladu se zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok schválením finančních vztahů
k rozpočtům krajů a obcí s rozšířenou působností (souhrnný finanční vztah).
751X - vztahy státního rozpočtu k bance

Ředitel státního závěrečného účtu:
Ing. Karel Bidlo, v.r.
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Pokyn D - 263
o prominutí daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
Referent: Mgr. Klaus, tel.: 257 044 289

Č.j.: 53/97 914 /2004 - 532 ze dne 10. 6. 2004

sením vlády České republiky č. 1328 ze dne 18. 12. 2000
náležejících zaměstnancům bývalé státní organizace,
kteří s ní ukončili svůj pracovní poměr do 31. 12. 2002.

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo financí podle ustanovení § 55a zákona
ČNR č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o správě daní
a poplatků“)

Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky
připuštěny (§ 55a zákona o správě daní a poplatků).

promíjí
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a z funkčních požitků za zdaňovací období roků 2003
a 2004 z příspěvků z Doprovodného sociálního programu Českých drah, státní organizace (dále jen „státní
organizace“) na léta 2001 až 2005, schváleného Usne-

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

31
Pokyn D - 265
o prominutí daně z přidané hodnoty a jejího příslušenství
Č.j.: 05/75 367/2004 ze dne 28. května 2004

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo financí podle ustanovení § 55a odst. 1
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů,
promíjí
1. Daň z přidané hodnoty, kterou je plátce povinen přiznat
za měsíc květen 2004 při dodání výrobků ve vratných
zálohovaných obalech, a to ve výši daně ze zvláštní
peněžní částky stanovené podle § 36 odst. 10 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže byly
tyto vratné zálohované obaly pořízeny dodavatelem
výrobku v období před 1. květnem 2004 a nemohl být
při jejich pořízení uplatněn nárok na odpočet daně podle
§ 19 odst. 4 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tato daň se promíjí pouze v případě prvního dodání výrobků
ve výše uvedených vratných zálohovaných obalech
v období od 1. 5. 2004.

2. Daň z přidané hodnoty, kterou je plátce povinen přiznat
za měsíc květen 2004 ze zvláštní peněžní částky vymezené v § 36 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb. při dodání
vratných zálohovaných obalů po 1. květnu 2004, jestliže
byly tyto vratné zálohované obaly pořízeny tímto plátcem v období před 1. květnem 2004 a nemohl být při
jejich pořízení uplatněn nárok na odpočet daně podle §
19 odst. 4 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Proti tomuto rozhodnutí se opravné prostředky nepřipouštějí (§ 55a odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

Místopředseda vláda a ministr financí:
Mgr. Bohuslav Sobotka, v.r.
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32
Zrušení registrace pojišovacího makléře
Referent: Jarmila Sikorová, tel.: 257 042 176

Č.j.: 32/66 824/2004-325

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 pojišovacího makléře:

č.j. 32/66824/2004-325 ze dne 10. května 2004, nabylo
právní moci 28. května 2004.

FINCENTRUM s. r. o., Vinohradská 365/10, 120 00
Praha 2, IČ: 26 18 42 14, právnická osoba. Rozhodnutí

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

33
Sdělení k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám
Referent: Mgr. Lucie Pokorná - Fakhouri, tel.: 570 429 77

Sdělení se týká vracení daně z přidané hodnoty
za období od 1. 1. 2003 do 30. 4. 2004 podle § 45d
zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), a to zahraničním osobám, které mají sídlo nebo bydliště v zahraničí a nejsou oprávněny podnikat na území České
republiky. To sdělení se nevztahuje na vracení daně
z přidané hodnoty zahraničním fyzickým osobám podle
§ 45e zákona o DPH.
Ministerstvo financí v návaznosti na sdělení č. 46
uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 6/ 2001 pod. č. j.
181 - 17 015 / 2001, sdělení č. 58 uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 9-10/2001 a sdělení č. 45 uveřejněné
ve Finančním zpravodaji č. 5-6/2002 pod č.j. 18157432/2002 uveřejňuje úplné znění seznamu zemí, kterým bude ČR vracet daň z přidané hodnoty podle
§ 45d zákona o DPH.
Do seznamu je oproti původnímu seznamu zahrnuta
další země - Německo, kterému na základě nových
zjištění a předaných podkladů bude Česká republika

Č.j.: 181/78 809/2004 ze dne 9. 6. 2004

při splnění podmínek § 45d zákona o DPH vracet daň
od 1. 1. 2003. Jedná se o následující země:
Rakousko, Finsko, Belgie, Dánsko, Lucembursko
Velkou Británii, Maarsko, Švédsko, Irsko, Švýcarsko,
Francie, Holandsko, Polsko, Slovinsko, Lotyšsko, Slovensko a Německo
Pokud bude v praxi zjištěno, že některý z výše uvedeného státu nebude vracet daň českým podnikatelům
na jejich žádost u některé položky z vybraných druhů
zboží či služeb podle § 45d odst. 2 zákona o DPH nebo
přestane daň vracet vůbec, zastaví FÚ pro Prahu 1 vracení daně adekvátně k provedeným změnám cizího
státu.

Ředitelka odboru 18:
Ing. Mgr. Olga Hochmannová, v.r.
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Sdělení MF k problematice zápisu zprostředkovatelů pojištění do registru
pojišovacích zprostředkovatelů dle zákona č. 38/2004 Sb.,
zákon o pojišovacích zprostředkovatelích
a likvidátorech pojistných událostí.
Referent: Ing. Helena Kopecká, tel: 257 042 618
e-mail: Helena.Kopecka@mfcr.cz

Nový zákon č. 38/2004 Sb., o pojiš ovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon
o pojiš ovacích zprostředkovatelích a likvidátorech
pojistných událostí) - dále jen zákon, nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2005.
Podáváme Vám následující informace v souvislosti
se zápisem pojiš ovacích zprostředkovatelů do registru:
Přede dnem nabytí účinnosti zákona o pojiš ovacích
zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
nelze o zápisu do registru rozhodnout. Případné
žádosti doručené na Ministerstvo financí budou odloženy bez dalšího, nebo jsou považovány za předčasné.
Bude tedy třeba podat novou žádost tak, aby o ní mohlo
být rozhodnuto až po nabytí účinnosti zákona.

Pro již činné makléře, agenty a likvidátory platí:
1. Osoba, která provozovala činnost pojiš ovacího
nebo zajiš ovacího makléře přede dnem nabytí účinnosti zákona a hodlá provozovat tuto činnost
i nadále, jako pojiš ovací zprostředkovatel pro vyšší
kvalifikační stupeň odborné způsobilosti, je povinna
podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona pouze doložit
ministerstvu skutečnosti podle ustanovení § 8 odst.
5 a 6 zákona, a to do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. do 30. 6. 2005.
2. Osoba, která přede dnem nabytí účinnosti zákona
provozovala činnost pojiš ovacího agenta a hodlá
provozovat zprostředkovatelskou činnost v pojiš ovnictví, je povinna též do 6 měsíců ode dne nabytí
účinnosti zákona tj. do 30. 6. 2005 podat žádost
o zápis do registru podle ustanovení § 13 zákona.

Č.j.: 32/60 332/2004-325 ze dne 27. května 2004

3. Osoba, která přede dnem nabytí účinnosti zákona
provozovala na základě smlouvy s pojiš ovnou šetření pojistných událostí a hodlá v této činnosti
pokračovat, je také povinna do 6 měsíců ode dne
nabytí účinnosti zákona tj. do 30. 6. 2005 podat
žádost o zápis do registru jako samostatný likvidátor
pojistných událostí podle ustanovení § 15 zákona.
Současně upozorňujeme na ustanovení § 29 odst. 4
zákona. Zde je stanovena lhůta 2 let ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona tj. do 1. 1. 2007 k doložení složení odborné zkoušky, jestliže se pojiš ovací zprostředkovatel nebo samostatný likvidátor pojistných událostí
nemůže prokázat dokladem o ukončení odborného studia.
Pro nové pojišovací zprostředkovatele, agenty, makléře a likvidátory pojistných událostí:
Ti pojiš ovací zprostředkovatelé, agenti, makléři
a likvidátoři pojistných událostí, kteří zahájí činnost
teprve po nabytí účinnosti zákona, musí podat na ministerstvo žádost podle ustanovení § 13 a § 15 zákona.
Odbornou způsobilost musí doložit již v žádosti.

Ředitel odboru 32:
Ing. Václav Křivohlávek, CSc., v. r.
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35
Sdělení
k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Referent: Ing. Martin Pech, tel.: 257 044 068

Ministerstvo financí uveřejňuje podle § 19 odst. 3
písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
seznamy společností uvedených v příloze směrnice
č. 90/434/EEC, směrnice č. 90/435/EEC a směrnice
č. 2003/49/EC a seznamy daní uvedených v těchto směrnicích.

Č.j.: 54/63 518/2004-541

a veřejné a soukromé subjekty provozující průmyslovou a obchodní činnost;
i) společnosti podle lucemburského práva známé jako
„société anonyme“, „société en commandite par
actions“, „société a responsabilité limitée“;
j)

I. Seznam společností uvedených
v příloze směrnice č. 90/434/EEC
a) společnosti podle belgického práva známé jako
„société anonyme“/ „nammloze vennootschap“,
„société en commandite par actions“/ „commanditaire vennootschap op aandelen“, „société privée
a responsabilité limitée“/, „besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid“ a veřejnoprávní
subjekty řídící se soukromým právem;
b) společnosti podle dánského práva známé jako
„aktieselskab“, „anpartsselskab“;
c) společnosti podle německého práva známé jako
„Aktiengesellschaft“, „Kommanditgesellschaft auf
Aktien“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“,
„bergrechtliche Gewerkschaft“;
d) společnosti podle řeckého práva známé jako
„ανωνυµη εταιρια“;
e) společnosti podle španělského práva známé jako
„sociedad anónima“, „sociedad comanditaria per
acciones“, „sociedad de responsabilidad limitada“
a veřejnoprávní subjekty řídící se soukromým právem;
f) společnosti podle francouzského práva známé jako
„société anonyme“, „société en commandite par
actions“, „société a responsabilité limitée„ a veřejná
zařízení a podniky průmyslové a obchodní povahy;

společnosti podle nizozemského práva známé jako
„naamloze vennootschap“, „besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid“;

k) obchodní společnosti nebo společnosti občanského
práva obchodní povahy nebo jiné právnické osoby,
které jsou průmyslovými a obchodními podniky
a které jsou vytvořeny v souladu s portugalským
právem;
l) společnosti vytvořené podle práva Spojeného království;
m) společnosti podle rakouského práva známé jako
„Aktiengesellschaft“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“;
n) společnosti podle finského práva známé jako
„osakeyhtiö“/„aktiebolag“, „osuuskunta/andelslag“, „säästöpankki/sparbank“ and „vakuutusyhtiö/försäkringsbolag“;
o) společnosti podle švédského práva známé jako „aktiebolag“, „bankaktiebolag“, „försäkringsaktiebolag“;
p) obchodní společnosti podle českého práva známé
jako: „akciová společnost“, „společnost s ručením
omezeným“;
q) společnosti podle estonského práva známé jako:
„täisühing“, „usaldusühing“, „osaühing“, „aktsiaselts“, „tulundusühistu“;

g) společnosti podle irského práva známé jako „public
companies limited by shares or by guarantee“, „private companies limited by shares or by guarantee“,
zařízení registrovaná podle „Industrial and Provident Societies Act“ nebo „building societies“ registrované podle „Building Societies Act“;

r) podle kyperského práva: „εταιρειες“ jak je definována v zákonech o daních z příjmů;

h) společnosti podle italského práva známé jako
„societa per azioni“, „societa in accomandita
per azioni“, „societa a responsabilita limitata“

t) společnosti registrované podle litevského práva;

s) společnosti podle lotyšského práva známé jako:
„akciju sabiedri ba“, „sabiedri ba ar ierobez otu
atbildi bu“;

u) společnosti podle maarského práva známé jako:
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„közkereseti társaság“, „betéti társaság“, „közös
vállalat“, „korlátolt felelosségu társaság“, „részvénytársaság“, „egyesülés“, „közhasznú társaság“,
„szövetkezet“;
v) společnosti podle maltského práva známé jako:
„Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata“,
„Soc jetajiet en commandite lil-kapital tagh- hom
maqsum f'azzjonijiet“;
w) společnosti podle polského práva známé jako:
„spółka akcyjna“, „spółka z ograniczona odpowiedzialnos'cia“;
x) společnosti podle slovinského práva známé jako:
„delniška družba“, „komanditna družba“, „družba
z omejeno odgovornostjo“;
y) společnosti podle slovenského práva známé jako:
„akciová spoločnos “, „spoločnos s ručením
obmedzeným“, „komanditná spoločnos “.

II. Seznam společností uvedených
v příloze směrnice č. 90/435/EEC
a) společnosti podle belgického práva známé jako
„société anonyme“/„nammloze vennootschap“,
„société en commandite par actions“/„commanditaire vennootschap op aandelen“, „société privée a
responsabilité limitée“/ „besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative a responsabilité limitée“/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid„, „société
coopérative a responsabilité illimitée„/ „coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid“, „société en nom collectif“/ „vennootschap
onder firma“, „société en commandite simple“/
„gewone commanditaire vennootschap“, veřejnoprávní subjekty, které přijaly některou z výše uvedených právních forem, a jiné společnosti založené
podle belgického práva podléhající belgické dani
z příjmu právnických osob;
b) společnosti podle dánského práva známé jako
„aktieselskab“ a „anpartsselskab“. Ostatní společnosti podléhající dani podle Zákona o dani z příjmu
právnických osob, pokud je jejich zdanitelný příjem
vypočítáván a zdaňován v souladu s obecnými
daňovými právními předpisy platnými pro „aktieselskaber“;
c) společnosti podle německého práva známé jako
„Aktiengesellschaft“, „Kommanditgesellschaft
auf Aktien“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“,
„Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft„, „Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des

öffentlichen Rechts“ a jiné společnosti založené
podle německého práva podléhající německé dani
z příjmu právnických osob;
d) společnosti podle řeckého práva známé jako
„ανωνυµη εταιρεια“, „εταιρεια περιωρισµενης
ενθυνης (Ε.Π.Ε)„ a jiné společnosti založené podle
řeckého práva podléhající řecké dani z příjmu právnických osob;
e) společnosti podle španělského práva známé jako
„sociedad anónima“, „sociedad comanditaria per
acciones“, „sociedad de responsabilidad limitada“,
veřejnoprávní subjekty řídící se soukromým právem. Jiné subjekty založené podle španělského
práva podléhající španělské dani z příjmu právnických osob („Impuesto sobre Sociedades“);
f) společnosti podle francouzského práva známé jako
„société anonyme“, „société en commandite par
actions“, „société a responsabilité limitée“, „sociétés par actions simplifiées“, „sociétés d'assurances
mutuelles“, „caisses d'épargne et de prévoyance“,
„sociétés civiles“ automaticky podléhající dani
z příjmu právnických osob, „coopératives“, „unions
de coopératives“, veřejnoprávní průmyslové
a obchodní podniky a závody a jiné společnosti
založené podle francouzského práva podléhající
francouzské dani z příjmu právnických osob;
g) společnosti registrované nebo existující podle
irského práva, subjekty registrované podle Industrial and Provident Societies Act, „building societies“ registrované podle Building Societies Acts
a „trustee savings banks“ ve smyslu zákona Trustee
Savings Banks Act z roku 1989;
h) společnosti podle italského práva známé jako
„societa per azioni“, „societa in accomandita
per azioni“, „societa a responsabilita limitata“,
„societa cooperative“, „societa di mutua assicurazione“ a veřejné a soukromé subjekty provozující
zcela nebo převážně průmyslovou a obchodní
činnost;
i) společnosti podle lucemburského práva známé jako
„société anonyme“, „société en commandite par
actions“, „société a responsabilité limitée“, „société
coopérative“, „société coopérative organisée
comme une société anonyme„, „association d'assurances mutuelles„, „association d'épargne-pension„, „entreprise de nature commerciale,
industrielle ou miniere de l'Etat, des communes,
des syndicats de communes, des établissements
publics et des autres personnes morales de droit
public„ a jiné společnosti založené podle lucemburského práva podléhající lucemburské dani z příjmu
právnických osob;
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j)

společnosti podle nizozemského práva známé jako
„naamloze vennootschap“, „besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid“, „Open commanditaire vennootschap“, „Coöperatie“, „onderlinge
waarborgmaatschappij“, „Fonds voor gemene rekening“, „vereniging op coöperatieve grondslag“,
„vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt„ a jiné společnosti založené podle nizozemského práva podléhající
nizozemské dani z příjmu právnických osob;

k) společnosti podle rakouského práva známé
jako „Aktiengesellschaft“, „Gesellschaft mit
beschränkter Haftung“, „Versicherungsvereine auf
Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften“, „Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts“, „Sparkassen“
a jiné společnosti založené podle rakouského práva
podléhající rakouské dani z příjmu právnických osob;
l) obchodní společnosti nebo společnosti občanského
práva obchodní povahy a družstva nebo veřejné
podniky, které jsou vytvořeny v souladu s portugalským právem;
m) společnosti podle finského práva známé jako
„osakeyhtiö/aktiebolag“, „osuuskunta/andelslag“,
„säästöpankki/sparbank“ a „vakuutusyhtiö/försäkringsbolag“;
n) společnosti podle švédského práva známé jako
„aktiebolag“, „försäkringsaktiebolag“, „ekonomiska föreningar“, „sparbanker“, „ömsesidiga försäkringsbolag“;
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s) podle kyperského práva: „εταιρειες“ jak je definována v zákonech o daních z příjmů;
t) společnosti podle lotyšského práva známé jako:
„akciju sabiedri ba“, „sabiedri ba ar ierobez otu
atbildi bu“;
u) společnosti registrované podle litevského práva;
v) společnosti podle maarského práva známé
jako: „közkereseti társaság“, „betéti társaság“,
„közös vállalat“, „korlátolt felelo sségu
társaság“, „részvénytársaság“, „egyesülés“, „szövetkezet“;
w) společnosti podle maltského práva známé jako:
„Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata“, „Soc jetajiet en commandite lil-kapital tagh- hom maqsum
f'azzjonijiet“;
x) společnosti podle polského práva známé jako:
„spółka akcyjna“, „spółka z ograniczona odpowiedzialnos'cia“;
y) společnosti podle slovinského práva známé jako:
„delniška družba“, „komanditna družba“, „družba
z omejeno odgovornostjo“;
z) společnosti podle slovenského práva známé jako:
„akciová spoločnos “, „spoločnos s ručením
obmedzeným“, „komanditná spoločnos “.
Poznámka: Ministerstvo financí upozorňuje, že zákonem č. 280/2004 Sb., bylo schváleno rozšíření aplikace
směrnice č. 90/435/EEC také na družstva.

o) společnosti založené podle práva Spojeného království;
p) společnosti založené podle nařízení Rady (ES)
č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské
společnosti (SE) a směrnice Rady 2001/86/ES
ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut
evropské společnosti s ohledem na účast zaměstnanců, a družstevní společnosti založené podle
nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE) a směrnice Rady 2003/72/ES ze dne
22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na účast
zaměstnanců;
q) obchodní společnosti podle českého práva známé
jako: „akciová společnost“, „společnost s ručením
omezeným“;
r) společnosti podle estonského práva známé jako:
„täisühing“, „usaldusühing“, „osaühing“, „aktsiaselts“, „tulundusühistu“;

III. Seznam společností uvedených
v příloze směrnice č. 2003/49/EC
a) Společnosti podle belgického práva nazvané
„naamloze vennootschap/société anonyme, commanditaire vennootschap op aandelen/société
en commandite par actions, besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid/société privée
a responsabilité limitée“ a veřejnoprávní orgány,
jejichž činnost se řídí soukromým právem;
b) společnosti podle dánského práva nazvané „aktieselskab“ a „anpartsselskab“;
c) společnosti dle německého práva nazvané „Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ a „bergrechtliche Gewerkschaft“;
d) společnosti podle řeckého
„ανωνυµη εταιρια“;

práva

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

r) společnosti podle kyperského práva nazvané společnosti podle zákona o společnostech, veřejnoprávní subjekty stejně jako jakýkoliv jiný subjekt,
který je považován za společnost podle zákonů
o daních z příjmů;

f) společnosti podle francouzského práva nazvané
„société anonyme, société en commandite par actions, société a responsabilité limitée„ a veřejná zařízení a podniky průmyslové a obchodní povahy;

s) společnosti podle lotyšského práva nazvané „akciju
sabiedriba“, „sabiedriba ar ierobežotu atbildibu“;

g) společnosti podle irského práva nazvané „public
companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee“,
zařízení registrovaná podle „Industrial and Provident Societies Acts“ nebo „building societies“
registrované dle „Building Societies Acts“;

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

h) společnosti podle italského práva nazvané „societa
per azioni, societa in accomandita per azioni, societa a responsabilita limitata“ a veřejné a soukromé
subjekty provozující průmyslovou a obchodní činnost;
i) společnosti podle lucemburského práva nazvané
„société anonyme, société en commandite par actions“ a „société a responsabilité limitée“;
j)

společnosti podle nizozemského práva nazvané
„naamloze vennootschap“ a „besloten vennotschap
met beperkte aansprakelijkheid“;

k) společnosti dle rakouského práva nazvané „Aktiengesellschaft“ a „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“;

t) společnosti registrované podle litevského práva;

v) společnosti podle maltského práva nazvané „Kum.
paniji ta' Responsabilita' Limitata“, „Socjetajiet in
akkomandita li l-kapital taghhom maqsum f'azzjonijiet“;
w) společnosti podle polského práva nazvané „spółka
akcyjna“, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“;
x) společnosti podle slovinského práva nazvané „delniška družba“, „komanditna delniška družba“,
„komanditna družba“, „družba z omejeno odgovornostjo“, „družba z neomejeno odgovornostjo“;
y) společnosti podle slovenského práva nazvané
„akciová spoločnos “, „spoločnos s ručením
obmedzeným“, „komanditná spoločnos “, „verejná
obchodná spoločnos “, „družstvo“.

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

IV. Seznam daní uvedených
v článku 3 písm. c) směrnice 90/434/EEC

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

-

n) společnosti podle švédského práva nazvané „aktiebolag“ a „försäkringsaktiebolag“;

-

o) společnosti vytvořené podle práva Spojeného království,
p) společnosti podle českého práva nazvané „akciová
společnost“, „společnost s ručením omezeným“,
„veřejná obchodní společnost“, „komanditní společnost“, „družstvo“;
q) společnosti podle estonského práva nazvané „täisühing“, „usaldusühing“, „osaühing“, „aktsiaselts“,
„tulundusühistu“;

-

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting v Belgii,
selskabsskat v Dánsku,
Koerperschaftsteuer v Německu,
foros eisodimatos nomikon prosopon kerdokopikoy charaktira v Řecku,
impuesto sobre sociedades ve Španělsku,
impôt sur les sociétés ve Francii,
corporation tax v Irsku,
imposta sul reddito delle persone giuridiche v Itálii,
impôt sur le revenu des collectivités v Lucembursku,
vennootschapsbelasting v Holandsku,
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas
v Portugalsku,
corporation tax ve Spojeném království,
Koerperschaftsteuer v Rakousku,
yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund
ve Finsku,
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-

statlig inkomstskatt ve Švédsku,
daň z příjmů právnických osob v České republice,
tulumaks v Estonsku,
Φορος Εισοδηµατος na Kypru,
uzn, e mumu iena kuma nodoklis v Lotyšsku,
pelno mokestis v Litvě,
társasági adó v Maarsku,
taxxa fuq l-income na Maltě,
podatek dochodowy od osób prawnych v Polsku,
davek od dobička pravnih oseb ve Slovinsku,
daň z príjmov právnických osôb na Slovensku,

nebo jakákoli jiná daň, která některou z těchto daní
nahradí.

V. Seznam daní uvedených
v článku 2 písm. a) směrnice 90/435/EEC
-

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting v Belgii,
selskabsskat v Dánsku,
Koerperschaftsteuer v Německu,
foros eisodimatos nomikon prosopon kerdokopikoy
charaktira v Řecku,
impuesto sobre sociedades ve Španělsku,
impôt sur les sociétés ve Francii,
corporation tax v Irsku,
imposta sul reddito delle persone giuridiche v Itálii,
impôt sur le revenu des collectivités v Lucembursku,
vennootschapsbelasting v Holandsku,
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas
v Portugalsku,
corporation tax ve Spojeném království,
Koerperschaftsteuer v Rakousku,
yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund
ve Finsku,
statlig inkomstskatt ve Švédsku,
daň z příjmů právnických osob v České republice,
tulumaks v Estonsku,
Φορος Εισοδηµατος na Kypru,
uzn, e mumu iena kuma nodoklis v Lotyšsku,
pelno mokestis v Litvě,
társasági adó v Maarsku,
taxxa fuq l-income na Maltě,
podatek dochodowy od osób prawnych v Polsku,
davek od dobička pravnih oseb ve Slovinsku,
daň z príjmov právnických osôb na Slovensku,

nebo jakákoli jiná daň, která některou z těchto daní
nahradí.
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VI. Seznam daní uvedených
v článku 3 písm. a) směrnice č. 2003/49/EC
-

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting v Belgii
selskabsskat v Dánsku,
Koerperschaftsteuer v Německu,
Φορος εισοδηµατος νοµικων προσωπων v Řecku,
impuesto sobre sociedades ve Španělsku,
impôt sur les sociétés ve Francii,
corporation tax v Irsku,
imposta sul reddito delle persone giuridiche v Itálii,
impôt sur le revenu des collectivités v Lucemburku,
vennootschapsbelasting v Holandsku,
Koerperschaftsteuer v Rakousku,
imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas
v Portugalsku,
yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund
ve Finsku,
statlig inkomstskatt ve Švédsku,
corporation tax ve Spojeném království,
daň z příjmů právnických osob v České republice,
tulumaks v Estonsku,
Φορος Εισοδηµατος na Kypru,
uzn, e mumu iena kuma nodoklis v Lotyšsku,
pelno mokestis v Litvě,
társasági adó v Maarsku,
taxxa fuq l-income na Maltě,
podatek dochodowy od osób prawnych v Polsku,
davek od dobička pravnih oseb ve Slovinsku,
daň z príjmov právnických osôb na Slovensku,

nebo jakákoli jiná daň, která některou z těchto daní
nahradí.

Ředitel odboru 54:
Ing. Stanislav Špringl, v.r.
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36
Změna v seznamu zapsaných odpovědných pojistných matematiků
Referent: Ing. Nesvadba, tel.: 257 042 688

V seznamu odpovědných pojistných matematiků vedeném Ministerstvem financí ve smyslu § 23 zákona
č. 363/1999 Sb., o pojiš ovnictví a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojiš ovnictví) došlo
ke změně kontaktní adresy u

Č.j.: 32/82 637/2004-325

Stéphane Corbet (č. 046)
Původní adresa: Komerční pojiš ovna, a. s., Růžová 15,
Praha 1, PSČ 110 00
Nová adresa: Chodská 14, Praha 2, PSČ 120 00

Ing. Karla Hereše (č. 019)
Původní adresa: Hokejová 928/4, Praha 10, PSČ 102 00
Nová adresa: Libušina 96, Libčice nad Vltavou, PSČ
252 66

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