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Ministerstvo financí podle § 23 odst. 4 zákona 
č. 363/1999 Sb., o pojiš�ovnictví a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojiš�ovnictví), vede
seznam odpovědných pojistných matematiků. 

V souladu s § 23 odst. 9 zákona o pojiš�ovnictví, zve-
řejňuje uvedený seznam a jeho změny ve Finančním
zpravodaji následovně:

Odpovědný pojistný matematik pořadové č. 055:
Mgr. Václav Schejbal
Kontaktní adresa: Spojovací 729, 533 04 Sezemice
Zapsán dne: 20. 2. 2006

Odpovědný pojistný matematik pořadové č. 056:
Mgr. Kamil Žák
Kontaktní adresa: Sokolovská 179, 190 00 Praha 9
Zapsán dne: 17. 2. 2006

Úplný seznam odpovědných pojistných matematiků
vedený Ministerstvem financí je přístupný na interne-
tové adrese: www.mfcr.cz

Ředitelka Úřadu:
Ing. Milada Staňková, v. r.

22

Seznam odpovědných pojistných matematiků - doplněk

Referent: Kateřina Kabelková, DiS.,  tel.: 257 043 319 Č.j.: 32/29 084/2006-321
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V souvislosti s přijetím zákona o sjednocení dohledu
nad finančním trhem přejde dnem 1. 4. 2006 dosavadní
působnost Ministerstva financí vyplývající ze zákona 
č. 363/1999 Sb., o pojiš�ovnictví a o změně souvisejících
zákonů, ve znění účinném do 1. 4. 2006, na Českou
národní banku.

Vzhledem k této skutečnosti Ministerstvo financí
upozorňuje na následující změny. Od 1. dubna 2006 se
mění adresa, na kterou budou zasílány požadované
výkazy, jiné doklady a zprávy tuzemských pojiš�oven 
s termínem odevzdání po 1. dubnu 2006.

Písemná verze požadovaných výkazů a zpráv pode-
psaná autorem a schválená osobou předepsanou 
ve výkazu bude od 1. dubna 2006 doručena poštou 
na adresu:

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Elektronická verze bude doručena e-mailem na
adresu: pojistovny@cnb.cz nebo doručena ČNB na dis-
ketě ve formátu EXCEL apod.

V souvislosti s plánovanou integrací Úřadu stát-
ního dozoru v pojiš�ovnictví a penzijním připojištění 
do České národní banky k 1. dubnu 2006 a termínem
předložení výkazů ke zprávě o významných obchodních
činnostech v rámci předmětu doplňkového dozoru
(PDD 1 - 9) do 31. 3. 2006  žádáme  pojiš�ovny o zaslání
uvedených výkazů v dřívějším termínu, a to nejlépe 
do 15. 3. 2006. Umožní to předejít případným potížím
při předávání těchto výkazů, které by mohly nastat 
v souvislosti s přechodem Úřadu na Českou národní
banku.

Pro informaci uvádíme, že obsah a forma požadova-
ných výkazů, jiných dokladů a zpráv tuzemských pojiš-
�oven a poboček pojiš�oven ze třetích států vyhlášené
ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2005 z 30. 12. 2005
zůstávají v platnosti.

Ředitelka odboru 32:
Ing. Milada Staňková, v. r.
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Informace pro pojiš�ovny týkající se sjednocení dohledu nad finančním trhem

Referent: Ing. Pavel Nájemník, tel.: 257 042 184 Č.j.: 32/29 174/2006-322
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Ministerstvo financí ČR s cílem zajištění jednotného
postupu při praktické aplikaci Pokynu č. D - 286 
(č.j.: 49/85 663/2005-493 ze dne 1. září 2005) ve vztahu
k zahraničním daňově transparentním entitám sděluje
následující: 

ČLÁNEK 1

Přestože není možné podat vyčerpávající seznam, uvádí
se pro informaci několik typických příkladů zahranič-
ních entit, které dle své právní formy mohou být pova-
žovány za daňově transparentní.

Jedná se podle případu většinou o entity označo-
vané anglicky jako Partnership (Limited Partnership, 
General Partnership, Ordinary Partnership apod.),
Trust - většinou v anglosaských jurisdikcích, ale i třeba
v Polsku (spólka jawna, spólka komandytowa), Nizo-
zemí, Norsku, Finsku, Dánsku a Lucembursku. Jde
samozřejmě i o slovenské v.o.s. a k.s.

Dále pak jde o entity označované jako KG, OHG,
OEG, KEG, GesnbR, GbR, atypische (unechte) stille
Gesellschaft, apod. - v Rakousku, Německu, Švýcarsku
atd.

V případě např. SRN a Rakouska je třeba dále brát 
do úvahy právní institut tzv. Treuhandu, což není entita
sama o sobě, nicméně smluvní vztah, kdy nominální pří-
jemce příjmu není jeho skutečným vlastníkem.

V zásadě je zahraniční entita považována za daňově
transparentní, pokud ve vztahu ke svým příjmům není
podle daňového práva státu, ve kterém je založena, zří-
zena či ke kterému má úzký vztah, a to i na základě pro-
vedené volby umožněné daňovým právem tohoto státu,
považována za daňového poplatníka a příjmy této
entity se alespoň zčásti přičítají podle daňového práva
tohoto státu jiným osobám (skutečným vlastníkům 
příjmů) obdobně jako je to v ČR u společníků v.o.s. 
a komplementářů k.s.

ČLÁNEK 2

Pokud zahraniční daňově transparentní entita drží
podíl na české společnosti nebo družstvu a společníkem
uvedené zahraniční entity (a� přímo nebo skrze další
zahraniční daňově transparentní entity) je zahraniční

daňový rezident (fyzická osoba, netransparentní spo-
lečnost), pak je třeba pro účely daně z příjmů považo-
vat při uplatnění transparentnosti poměrnou část
tohoto podílu (tedy podílu transparentní entity na např.
českém s.r.o.) za přímo drženou tímto zahraničním
daňovým rezidentem.

ČLÁNEK 3

Jestliže se ve vztahu k zahraniční daňově transparentní
entitě uplatňuje v ČR její transparentnost (viz článek 2
Pokynu č. D-286) a tím i individuální přístup vůči jejím
všem společníkům (popř. vůči části jejích společníků),
je nezbytné v konkrétních případech tento přístup
uplatňovat ve vztahu ke všem příjmům, které jsou pobí-
rány těmito konečnými netransparentními společníky
(skutečnými vlastníky příjmu).

Jakékoliv příjmy plynoucí zahraniční daňově transpa-
rentní entitě jsou pak v ČR zdaňovány jako příjmy spo-
lečníka této transparentní entity (resp. jako jeho podíl
na těchto příjmech) v souladu s příslušnými ustanove-
ními mezinárodních smluv či tuzemského zákona.

Jak ukazuje praxe, velmi často dochází k tomu, že
zahraniční daňově transparentní entita je společníkem
české v.o.s. nebo komplementářem české k. s. Za před-
pokladu uplatnění transparentnosti tak ti zahraniční
společníci entity, kteří prokáží splnění podmínek uve-
dených v Pokynu č. D-286, dosahují příjmy ze zdrojů 
na území ČR, které jsou považovány za příjmy dosaho-
vané prostřednictvím vzniklé stálé provozovny (dle
ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, v platném znění, dále jen ZDP), a to ke dni
nabytí podílu na zahraniční daňově transparentní
entitě. 

Každého takového společníka, který prokáže správci
daně rozhodné údaje, je pak třeba daňově registrovat
dle ustanovení § 33 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, v platném znění a individu-
álně jej zdaňovat - tzn. daní společníci mají povinnost
podat v ČR daňové přiznání, mají nárok na příslušné
nezdanitelné částky základu daně, na příslušné slevy 
na dani apod.  

Je samozřejmě možné, aby zahraniční daňově transpa-
rentní entita vykonávala na území ČR svou činnost

24

Sdělení
k praktické aplikaci Pokynu č. D-286

ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR

Referent: Ing. Václav Zíka, tel.: 257 043 197 Č.j.: 15/32 567/2006-153
Ing. Martin Pražan, tel.: 257 042 639 ze dne 3. března 2006
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přímo, tj. aniž by byla společníkem české v.o.s. nebo
komplementářem české k.s. Za předpokladu uplatnění
transparentnosti a za splnění všech podmínek daných
jednotlivými mezinárodními smlouvami a  ZDP se má
za to, že zahraniční společníci takovéto zahraniční
entity pro účely daně z příjmů přímo vykonávají 
na území ČR svou činnost prostřednictvím stálých pro-
vozoven. Nebo-li, naplnění podmínek pro vznik pří-
padné stálé provozovny v takovéto situaci je třeba
posuzovat vždy za jednotlivé společníky odděleně.
Daňové dopady vzniku stálé provozovny jsou poté v ČR
zřejmé (viz výše).

ČLÁNEK 4

Za předpokladu, že zahraničnímu společníkovi zahra-
niční daňově transparentní entity, který je daňovým
rezidentem státu, se kterým ČR uzavřela smlouvu 
o zamezení dvojího zdanění, vzniká na území ČR stálá
provozovna, má ČR povinnost při výpočtu zisků dosa-
hovaných prostřednictvím stálé provozovny uznat
(resp. odečíst) náklady (výdaje) vynaložené na příjmy
dosahované prostřednictvím této stálé provozovny, a to
bez ohledu na to, zda tyto náklady (výdaje) vznikly 
v ČR či jinde (viz příslušná ustanovení obvykle článku 
7 smluv o zamezení dvojího zdanění a ustanovení 
§ 23 odst. 11 ZDP). Pokud jde o případnou stálou pro-
vozovnu společníka - rezidenta státu bezesmluvního 
(tj. i entity samotné v případě neuplatnění její transpa-
rentnosti), uplatní se pouze postup dle § 23 odst. 11
ZDP se stejným dopadem.

Náklady (výdaje) vznikající na úrovni zahraniční
daňově transparentní entity je nutné přiřadit k ziskům
dosahovaným prostřednictvím této entity. Pro účely
zdanění příjmů dosahovaných společníkem prostřed-
nictvím stálé provozovny umístěné v ČR lze ale uplatnit
pouze na společníka připadající podíl na těch nákla-
dech (výdajích) entity, které souvisí s dosahováním pří-
jmů ze zdrojů na území ČR. V případě, kdy by byly
prostřednictvím entity dosahovány příjmy ze zdrojů 
i v jiných zemích a zároveň by nebylo možné jasně roz-
lišit, které náklady (výdaje) souvisí s dosažením zisků 
ze zdrojů na území ČR, bude moci být u stálé provo-
zovny uplatněna pouze poměrná část nákladů (výdajů)
entity.

Výše uvedené náklady (výdaje) zahraniční daňově
transparentní entity, které budou ovlivňovat základ
daně v ČR, je nutno posuzovat dle znění ZDP. Pokud
zahraniční entita nebo její společníci nejsou účetními
jednotkami ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účet-
nictví, vychází se při zjištění základu daně z ustanovení
§ 23 odst. 2 písm. b) ZDP. 

Při odepisování majetku, který je ve vlastnictví zahra-
niční daňově transparentní entity, se při uplatnění
odpisů pro účely stanovení výše daňového nákladu,

který bude zohledněn při výpočtu daňové povinnosti
stálé provozovny v ČR dle výše uvedených zásad, bude
postupovat v souladu s § 26 - §32a ZDP. 

V situaci stálých provozoven vzniklých z titulu účasti 
na v.o.s či z titulu účasti jako komplementář na k.s. je
třeba si současně uvědomit, že v případě společníků -
právnických osob - lze uplatnit obdobným způsobem
(viz výše) výdaje vzniklé na úrovni entity samotné 
i výdaje vynaložené na úrovni samotných společníků. 
V případě společníků - fyzických osob - výdaje vynalo-
žené na úrovni entity a na jejich vlastní úrovni však
nelze uplatnit (viz ustanovení § 7 odst. 3 a odst. 4 ZDP).
Při stanovení základu daně takovýchto stálých provozo-
ven přebírá stálá provozovna jí příslušející část základu
daně v.o.s. nebo k.s. zjištěného dle ZDP touto v.o.s.
nebo k.s. (dále je v některých případech možno zohled-
nit další výdaje - viz výše). 

Za účelem zabránění dvojímu odečtu nákladů může být
způsob uplatňování nákladů předmětem spontánní
výměny informací, a to zejména ve vztahu ke státům,
které vůči příjmům pobíraným svými daňovými rezi-
denty ze zdrojů na území ČR uplatňují při vylou
čení mezinárodního dvojího zdanění příjmů metodu
vynětí.

ČLÁNEK 5

Případné další příjmy dosahované zahraničním daňo-
vým rezidentem ze zdrojů na území ČR, které nelze
považovat za příjmy dosahované prostřednictvím stálé
provozovny vzniklé např. z titulu držby podílu na české
v.o.s. (tzn. příjmy plynoucí vedle příjmů z podílu 
na v.o.s. - např. vypořádací podíl), je nutno posoudit, 
v kontextu možného zdroje příjmu na území ČR, dle
ustanovení § 22 ZDP. U veškerých takto identifikova-
ných příjmů se dále standardně stanoví, zda je daný 
příjem předmětem daně (zvláš� pro fyzické a pro práv-
nické osoby) dle ZDP, jaký článek případně existující
mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění řeší
zdaňování toho kterého příjmu apod. U zahraničních
daňových rezidentů - fyzických osob - to současně 
znamená přiřadit příjem ke konkrétním ustanovením
§6 - §10 ZDP.

Ustanovení případně existujících smluv o zamezení
dvojího zdanění a vnitrostátních právních předpisů tedy
nejsou Pokynem č. D-286 dotčena, a to v tom smyslu, 
že je vždy třeba řešit otázku, jaký konkrétní článek
smlouvy daný typ příjmu pokrývá, jak je konkrétní pří-
jem definován příslušnými ustanoveními § 22 ZDP jako
příjem ze zdroje na území ČR atd.

ČLÁNEK 6

V souvislosti s výše uvedeným je třeba zmínit situaci, 
ke které rovněž velmi často v praxi dochází, tj. situaci,
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kdy zahraniční daňově transparentní entita přímo
vlastní na území ČR umístěný nemovitý majetek, který
pronajímá. 

V případě uplatnění transparentnosti je pak třeba pří-
jmy zahraničního společníka zahraniční daňově trans-
parentní entity považovat za příjmy, které jsou
předmětem článku 6 mezinárodních daňových smluv, 
a uplatňovat vůči nim režim vyplývající z příslušných
ustanovení ZDP, včetně ustanovení § 22 odst. 1 písm.
e).

ČLÁNEK 7

Pokud zahraniční daňově transparentní entita vystu-
puje z české v.o.s., resp. z české k.s., má se pro účely
daně z příjmů za to (při uplatnění transparentnosti), že
vystupuje z české společnosti společník entity.

Příjem z titulu vypořádacího podílu při vystoupení
zahraniční daňově transparentní entity z české v.o.s. či
jako komplementáře z české k.s. není příjmem zahra-
ničního daňového rezidenta ze zdrojů na území ČR.
Nejedná se o příjem dle ustanovení § 22 odst. 1 písm. g)
bod 3 ZDP, nejedná se o příjem z činností vykonáva-
ných prostřednictvím stálé provozovny českého daňo-
vého nerezidenta dle ustanovení § 22 odst. 1 písm. a)
ZDP a § 22 odst. 3 ZDP. Daný příjem českého daňo-
vého nerezidenta tak nepodléhá v ČR zdanění.

V případě zahraničního společníka české v.o.s. nebo
komplementáře české k.s., kdy jeho stálá provozovna 
v ČR, která existuje nezávisle na jeho účasti na české
v.o.s. nebo k.s. (např. organizační složka, odštěpný
závod), má ve své držbě (eviduje) podíly na české v.o.s
či k.s. a na základě ukončení takovýchto účastí na čes-
kých společnostech od těchto společností stálá provo-
zovna obdrží vypořádací podíl, je vypořádací podíl
předmětem daně této stálé provozovny dle ustanovení
§ 22 odst. 1 písm. a) ZDP. Vypořádací podíl však
nebude zahrnut do základu daně dle ustanovení § 23
odst. 4 písm. f) ZDP. 

V případě vystoupení zahraničního společníka ze
zahraniční daňově transparentní entity, za což obdrží
vypořádací podíl (resp. jeho obdobu dle zahraničního
práva), není možné tento vypořádací podíl považovat
za příjem ze zdrojů na území ČR dle ustanovení § 22
ZDP a není jej tedy možno podrobit zdanění v ČR.
Podmínkou ovšem je, že daný vypořádací podíl není
přičitatelný jeho stálé provozovně umístěné na území
ČR, která tu existuje nezávisle na jeho účasti na české
v.o.s., resp. účasti jako komplementář na české k.s.
(např. organizační složka, odštěpný závod) a která má
ve své držbě (eviduje) podíly na zahraniční daňově
transparentní entitě.

Za předpokladu, že je dle zahraničních právních před-
pisů možné podíl na zahraniční daňově transparentní
entitě prodat a prodávající společník dosahuje z titulu
držby podílu na zahraniční entitě příjmy prostřednic-
tvím stálé provozovny umístěné v ČR, dochází v tako-
vém případě současně k prodeji této stálé provozovny.
Jestliže se v daném případě jedná o vztah mezi dvěma
zahraničními daňovými rezidenty, nepodléhá příjem
prodávajícího v ČR zdanění, protože se nejedná o pří-
jem ze zdroje na území ČR dle ustanovení § 22 ZDP.

Pokud je kupujícím daňový rezident ČR, resp. stálá
provozovna zahraničního rezidenta umístěná na území
ČR, jedná se u zahraničního prodávajícího o příjem 
ze zdroje na území ČR dle ustanovení § 22 odst. 1 písm.
g) bod 7 ZDP, v kontextu mezinárodních daňových
smluv jde o aplikaci obvykle článku 13. 

Náměstkyně ministra financí:
Ing. Dana Trezziová, v. r.



Strana 207Finanční zpravodaj 3/2/2006

25

Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu - doplněk platný od 15. 3. 2006

Referent: Ing. J. Doležalová, tel.: 257 044 487 Č.j.: 47/36 218/2006-474

Placení formou daňové složenky
(osvobozeno od poštovních poplatků)

Česká pošta od 15. 3. 2006 používá daňové složenky 
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 daňovou 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 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 zapla-
cení daně daňovou složenku na každé pobočce  České
pošty. Na každé pobočce České pošty, na finančním 
a celním úřadě je taktéž k dispozici seznam druhů pří-
jmů (předčíslí bankovních účtů), na které lze platit
daňovou složenkou tzn. bez poštovních poplatků. 

Na daňové složence musí poplatník (plátce) do všech
kolonek uvést správné a úplné údaje. Při ručním vypl-
ňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly
dobře identifikovatelné (jinak může dojít k mylné inter-
pretaci 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 daňové složence se vyplňují následující údaje:

1. Levá část poukázky

• Adresa odesílatele - uvádí se jméno a adresa byd-
liště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla
(u právnických osob).

2. Pravá část poukázky

• 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 prostřednictvím
daňové složenky zaplatit jednu z nabízených daní,
postačí u příslušné daně označit kolonku křížkem
(x). Pro ostatní druhy příjmu, které nejsou přímo
předtištěny na daňové složence, musí poplatník
(plátce) označit křížkem (x) kolonku „jiný“ 
a vyplnit položku „druh daně (předčíslí bankov-
ního 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 celního
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.

• Var. 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, t.j. 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 lomí-
tek, 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 zůstávají přední pozice položky variabil-
ního symbolu nevyplněny.
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• Spec. symbol (Specifický symbol) - tato položka je
nepovinná.

• Adresa odesílatele - v případě, že je odesílatelem
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.

Ředitelka odboru 47
Rozvoj IS daňové správy:
Ing. Blanka Hladká, v. r.

Příloha č. 6

Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů pro vybrané druhy daní
hrazených DAŇOVOU SLOŽENKOU od 15. 3. 2006

Název daně Předčíslí účtu
Daň z přidané hodnoty 705
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň silniční 748
Spotřební daň z vína a meziproduktů 780
Spotřební daň z minerálních olejů 799
Náklady státního dozoru dle z.č. 202/1990 Sb. 2743
Odvody dle z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 2751
Správní poplatky - loterie a sázkové hry 2786
Poplatky správní 3711
Tržby z prodeje kolků 3738
Poplatek dle z.č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích a lázních 3770
Příslušenství daní 4706
Vratky ke splátkám půjček od roku 1991 4730
Ostatní příjmy 4757
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z piva 4773
Spotřební daň z lihu 4781
Poplatky za odebrané množství vody dle § 88 z. č. 254/2001 Sb. 6701
Daň z příjmu právnických osob 7704
Daň z příjmu právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Daň z příjmu fyzických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň dědická 7739
Daň darovací 7747
Daň z nemovitostí 7755
Daň z převodu nemovitostí 7763
Poplatky dle z.č. 389/1991 Sb., z.č. 86/2002 Sb. 8707
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z.č. 334/1992 Sb. 8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z.č. 334/1992 Sb. 8723
Odvod za trvalé odnětí půdy dle § 11, odst. 4 z.č. 334/1992 Sb. 8731
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z.č. 289/1995 Sb. 8758
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
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 od 15. 3. 2006

Název daně Předčíslí účtu
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 spotřební daně osobám používajících výsad a imunitu 772
Spotřební daň z vína a meziproduktů 780
Spotřební daň z minerálních olejů 799
Lihové kolky 1006
Odvody dle z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 2751
Poplatky správní 3711
Pokuty v blok.řízení na místě zaplacené 3746
Poplatek dle z.č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích a lázních 3770
Příslušenství daní 4706
Ostatní příjmy 4757
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z piva 4773
Spotřební daň z lihu 4781
Vracení daně z MO-techn. benzínů a os. užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla 5792
Cizí prostředky 6015
Poplatky za odebrané množství vody dle § 88 z.č. 254/2001 Sb. 6701
Poplatky dle z.č. 185/2001 Sb. o odpadech - ROB 6752
Poplatky dle z.č. 185/2001 Sb. o odpadech - SFŽP 6779
Platební povinnost vyměřená v souladu s celním řízením 7771
Poplatky dle z.č. 86/2002 Sb. 8707
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z.č. 334/1992 Sb. 8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z.č. 334/1992 Sb. 8723
Odvod za trvalé odnětí půdy dle § 11, odst. 4 z.č. 334/1992 Sb. 8731
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z.č. 289/1995 Sb. 8758
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
Spotřební daň - příjmy z tabákových nálepek 14760
Zajištění daně 40037
Vrácení daně z ostatních benzínů 95791
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Od 1. 7. 2005 platí zákon č. 215/2005 Sb., o regist-
račních pokladnách a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regist-
račních pokladnách“), který stanovuje pro vymezený
okruh podnikatelů, tj. fyzických a právnických osob
provozujících maloobchod nebo hostinskou činnost 
na základě živnostenského oprávnění, pro zajištění evi-
dence plateb v souladu s tímto zákonem nejpozději 
od 1. 1. 2007 zavedení registračních pokladen s fiskální
pamětí. V praxi to znamená bu
 pořízení nové certifi-
kované registrační pokladny, nebo technické zhodno-
cení dosud používané pokladny ke splnění podmínek
stanovených citovaným zákonem. Ministerstvo financí 
s cílem zajistit jednotný postup při aplikaci zákona 
o registračních pokladnách a ustanovení § 35 odst. 6, 7
a 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z pří-
jmů“) vydává tento Pokyn.

1) Uplatňování slevy na dani z titulu pořízení regist-
rační pokladny a jejího následného uvedení do pro-
vozu - ustanovení § 35 zákona o daních z příjmů

Z titulu pořízení registrační pokladny a jejího 
uvedení do provozu byla zákonem č. 545/2005 Sb., kte-
rým se mění zákon o daních z příjmů, schválena sleva 
na dani z příjmů.

S účinností od zdaňovacího období, které započalo 
v r. 2005, umožňuje ustanovení § 35 odst. 6, 7 a 8
zákona o daních z příjmů, fyzickým i právnickým 
osobám, které jsou povinny podle § 1 zákona o regist-
račních pokladnách (dále jen „povinné subjekty“)
zaznamenávat jednotlivé platby prostřednictvím
pokladny, uplatnit slevy na daních z příjmů.

V případě pořízení registrační pokladny odpovídající
zákonu o registračních pokladnách se poplatníkům
uvedeným v ustanovení § 2 a § 17 zákona o daních 
z příjmů, kteří jsou zároveň povinnými subjekty, 
daň z příjmů dle ustanovení § 35 odst. 6 zákona 
o daních z příjmů sníží o polovinu  pořizovací ceny

registrační pokladny, maximálně však o částku 8000 Kč
na jednu pokladnu, a to za zdaňovací období, ve kte-
rém byla pokladna pořízena, a za předpokladu, že 
do 30. června 2006 bude zahájen její provoz podle usta-
novení § 9 zákona o registračních pokladnách. Slevu 
na dani lze uplatnit jen při prvním zahájení provozu
registrační pokladny.

V případě technického zhodnocení dosud užívané
pokladny, které bude ke splnění podmínek stanove-
ných zákonem o registračních pokladnách provedeno 
do 31. 12. 2006, se povinnému subjektu snižuje daň 
z příjmů dle ustanovení § 35 odst. 7 zákona o daních 
z příjmů o 30% hodnoty technického zhodnocení,
maximálně však o částku 4 000 Kč na jednu pokladnu.
Slevu lze uplatnit  za zdaňovací období, ve kterém bylo
technické zhodnocení dokončeno.

Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na doda-
tečnou úpravu dosud používané pokladny pro splnění
podmínek stanovených zákonem o registračních
pokladnách. Jedná se o rozšíření technických a funkč-
ních vlastností dosud používané pokladny dodatečnou
úpravou, která musí být provedena certifikovaným
postupem pro daný typ pokladny (§ 5 a § 7 zákona 
o registračních pokladnách). Tato úprava musí být
schválena Ministerstvem financí na základě návrhu 
na certifikaci postupu úpravy pokladny podaném
výrobcem nebo dovozcem pokladny.

Nelze-li výši slevy uplatnit v roce, kdy nárok na ni
vznikl, z důvodu, že poplatník vykázal daňovou ztrátu
nebo daň nižší než je sleva, lze slevu nebo její zbývající
část dle ustanovení § 35 odst. 8 zákona o daních z pří-
jmů uplatnit v nejbližším zdaňovacím období, ve kte-
rém poplatník vykáže daň, nejvýše však ve třech
zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po
zdaňovacím období, ve kterém nárok na slevu vznikl.

Při posuzování nároku na slevu je vždy rozhodující,
zda zákonné předpoklady pro uplatnění slevy byly
dodrženy či nikoliv.

26

Pokyn č. D - 298

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a při uplatňování slev na daních z příjmů 

dle ustanovení § 35 odst. 6, 7 a 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
v souvislosti s pořízením registrační pokladny nebo technickým zhodnocením používané pokladny 
v souladu se zákonem  č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů

Referent: Ing. Marta Dřevíkovská, tel.: 257 044 278 Č.j.: 47/26 467/2006/473
Ing. Radek Dvořák, tel.: 257 044 408 ze dne 3. 3. 2006
Ing. Hana Větrovská, tel.: 257 044 282



Strana 211Finanční zpravodaj 3/2/2006

Jestliže povinný subjekt, jehož zdaňovacím obdobím
je kalendářní rok, pořídil registrační pokladnu v roce
2005 a v neprodloužené lhůtě pro podání přiznání 
k dani z příjmů (tj. do 31. 3. 2006) na pokladně provoz
nezahájil, může si v řádném přiznání k dani z příjmů 
za rok 2005 slevu na dani uplatnit. Pokud by však
povinný subjekt na této pokladně provoz do 30. 6. 2006
nezahájil, nárok na slevu, kterou si již uplatnil, mu
nevznikl. V takovém případě má povinnost v souladu 
s ustanovením § 41 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o správě daní a poplatků“), podat
dodatečné daňové přiznání na daňovou povinnost 
vyšší, a to do konce měsíce následujícího po tomto zjiš-
tění.

Nebude-li dodatečné daňové přiznání podáno ve sta-
novené lhůtě, správce daně daň dodatečně vyměří 
a v souladu s ustanovením § 63 odst. 2 a 3 zákona 
o správě daní a poplatků stanoví penále.

Za situace, kdy povinný subjekt, jehož zdaňova-
cím obdobím je kalendářní rok, pořídil registrační
pokladnu v roce 2005 a podává přiznání k dani z příjmů
v prodloužené lhůtě, tedy  do 30. 6. 2006 (jde o poplat-
níka, který má povinnost mít účetní závěrku ověřenu
auditorem nebo jehož přiznání zpracovává a před-
kládá daňový poradce) nebo do 30. 9. 2006, příp. 
do 31. 10. 2006 (na základě prodloužené lhůty správ-
cem daně), jsou mu již známy skutečnosti rozhodné 
pro uplatnění slevy na dani. Obdobně jsou známy tyto
skutečnosti i povinnému subjektu - právnické osobě,
jejíž zdaňovací období končí nejdříve dnem 31. 3. 2006
a podává přiznání k dani z příjmů v neprodloužené 
i v prodloužené lhůtě. Pokud na registrační pokladně
do 30. 6. 2006 provoz nezahájil, nemá nárok si v při-
znání k dani z příjmů slevu uplatnit.

Pokud povinný subjekt, jehož zdaňovacím obdobím
je kalendářní rok, pořídil registrační pokladnu v období
od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006 a k datu 30. 6. 2006 zahájil
provoz dle ustanovení § 9 zákona o registračních
pokladnách, uplatní slevu na dani v řádném přiznání 
k dani z příjmů za zdaňovací období 2006. Pro povinné
subjekty, jejichž zdaňovacím obdobím je hospodářský
rok, je pro uplatnění slevy na dani rozhodující zahá-
jení provozu registrační pokladny v souladu s usta-
novením § 9 zákona o registračních pokladnách do 
30. 6. 2006.

Na registrační pokladny pořízené po 1. 7. 2006 se
sleva nevztahuje.

Výše slevy na dani je odvozována od pořizovací ceny
majetku. Ocenění majetku je vymezeno  § 25 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a sice tak, že
hmotný majetek (kromě zásob a hmotného majetku

pořízeného vlastní činností) se oceňuje pořizova-
cími cenami. Stejně tak zásoby (s výjimkou zásob 
vytvořených vlastní činností) se oceňují pořizovacími
cenami.  

Pořizovací cenou se ve smyslu § 25  odst. 4 zákona 
o účetnictví rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen
a náklady spojené s jeho pořízením.

Pokud pořizovaná registrační pokladna má hodnotu
vyšší než 40 tis. Kč, jedná se podle zákona o daních 
z příjmů o hmotný majetek odpisovaný. Odpisování
pořízené registrační pokladny nemá vliv na uplatnění
slevy na dani. Náklady spojené s pořízením, tj. např.
doprava, montáž, event. clo v případě dovozu pokladny,
jsou součástí pořizovací ceny. Další náklady provozního
charakteru (kupř. zaškolení pracovníků, poplatky 
za uzavření servisní smlouvy, pořízení servisní knihy)
pořizovací cenu neovlivňují. Příkladné vymezení
nákladů souvisejících a nesouvisejících s pořízením
dlouhodobého hmotného majetku je uvedeno 
v § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

V případě dodatečné úpravy již dříve používané
registrační pokladny vzniká nárok na slevu na dani
pouze za předpokladu, že se jedná o technické zhodno-
cení ve smyslu § 33 zákona o daních z příjmů, tedy 
o výdaje na rekonstrukci nebo modernizaci majetku,
pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu za zda-
ňovací období částku 40 tis. Kč. Technickým zhodnoce-
ním jsou i uvedené výdaje nepřesahující stanovenou
částku, které poplatník na základě svého rozhodnutí
neuplatnil jako jednorázový výdaj podle § 24 odst. 2
písm. zb) zákona o daních z příjmů. Přitom rekon-
strukcí se pro účely zákona o daních z příjmů rozumí
zásahy do majetku, které mají za následek změnu 
jeho účelu nebo technických parametrů. Modernizací
se rozumí rozšíření vybavenosti a použitelnosti
majetku.

Pokud daňový  subjekt provede na majetku rekon-
strukci či modernizací v hodnotě nepřesahující částku
40 tis. Kč, může se rozhodnout, že tyto náklady 
na úpravu uplatní jako jednorázový výdaj nebo formou
účetních odpisů. V takovém případě již nemůže uplat-
nit slevu na dani. Pokud by se rozhodl  podle § 33 odst. 1
poslední věty považovat úpravy za technické zhodno-
cení, bude je zahrnovat do nákladů prostřednictvím
daňových odpisů, a může si v takovém případě slevu 
na dani dle § 35 odst. 7 zákona o daních z příjmů,
uplatnit.

Při daňovém odpisu technického zhodnocení vznik-
lého dodatečnou úpravou dosud používané pokladny
pro splnění podmínek stanovených zákonem o regist-
račních pokladnách mohou nastat např. následující
varianty:
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V případě, že vstupní cena pokladny, která je tech-
nicky zhodnocována dodatečnou úpravou, je vyšší než
40.000,- Kč, je samotná pokladna zatříděna do odpi-
sové skupiny 1 (dle ustanovení § 30 zákona o daních 
z příjmů a jeho přílohy č. 1), kód „Standardní klasifi-
kace produkce“ 30.0 Kancelářské stroje a počítače.
Technickým zhodnocením formou dodatečné úpravy je
v tomto případě zvýšena vstupní cena pokladny v odpi-
sové skupině 1 a dále se v odpisování pokračuje ze zvý-
šené vstupní ceny (u zrychleného odpisování ze zvýšené
zůstatkové ceny).

Uplatnění slevy na dani z příjmů dle ustanovení § 35
odst. 7 zákona o daních z příjmů v případě, že vstupní
cena pokladny, která je technicky zhodnocována doda-
tečnou úpravou, je nižší než 40.000,- Kč, je možné
pouze v případě, že hodnota technického zhodnocení
bude odpisovaným hmotným majetkem podle zákona 
o daních z příjmů (§ 26 odst. 3 písm. a) Technické zhod-
nocení pokladny dodatečnou úpravou bude zatří-
děno do odpisové  skupiny 1 tak,  jak by byla zatříděna
pokladna, kdyby byla hmotným majetkem.

Uplatnění slevy na dani není ze zákona podmíněno
zaplacením registrační pokladny, resp. jejího technic-
kého zhodnocení.

Při pořizování nové registrační pokladny je třeba
dbát na to, aby pokladna odpovídala zákonu o regist-
račních pokladnách. Seznam certifikovaných registrač-
ních pokladen je uveden na webových stránkách 
České daňové správy http://cds.mfcr.cz/. V této souvis-
losti se doporučuje, aby si pořizovatel pokladny 
zkontroloval, zda je součástí dokumentace pokladny
kopie rozhodnutí Ministerstva financí o její certifikaci 
a prohlášení jejího výrobce nebo dovozce, že pořizo-
vaná registrační pokladna je shodná s certifikovaným
typem. 

2) Předmět a rozsah plnění - ustanovení § 3 odst. 5
písm. f) zákona o registračních pokladnách

Náležitosti pokladního bloku, které musí pokladní
blok nejméně obsahovat, jsou vymezeny v ustanovení 
§ 3 odst. 5 zákona o registračních pokladnách. Je třeba
posuzovat je v souvislosti s pojmem „rozsah a předmět
plnění“ uvedeném pod písm. f) citovaného ustanovení.
Plněním se pro účely tohoto zákona rozumí prodej
zboží nebo poskytnutí hostinské činnosti.

Z obsahu vymezeného pojmu „rozsah a předmět
plnění“ by mělo být, zejména pro orientaci a kontrolu
zákazníkem, zřejmé, a to slovním uvedením, co bylo 
ve skutečnosti předmětem jím provedené platby.

Cílem zákona o registračních pokladnách vyplývají-
cím z předmětu jeho úpravy (ustanovení § 1) je zajištění
evidence příjmů souvisejících s hotovostními platbami

pro účely správného a úplného zjištění a stanovení
daňových povinností při výkonu správy daní.

Povinný subjekt, který je plátcem DPH, musí mimo
jiné dle ustanovení § 3 odst. 6 zákona o registračních
pokladnách používat pokladnu, která umožňuje
nejméně rozlišení plateb za zdanitelná plnění podléha-
jící příslušným sazbám DPH, za plnění osvobozená 
od DPH nebo za plnění, která nejsou předmětem DPH. 

Dalším cílem tohoto zákona k výkonu správy daní, 
je uchování této evidence ve fiskální paměti, jakož 
i na kopiích pokladních bloků, po dobu možnosti daň
vyměřit nebo dodatečně vyměřit. 

Z pohledu zákona o registračních pokladnách není
nezbytně nutné podrobné členění na jednotlivé druhy
zboží. Rozdílný postup bude zřejmě u povinného sub-
jektu, který běžně používá čárkový kód zboží, jiný 
u subjektu, který je plátcem DPH a chce, aby jeho
pokladna tiskla přímo daňové doklady s náležitostmi
odpovídajícími příslušným ustanovením zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané
hodnoty“). Pokud  má být pokladní blok u plátců DPH
současně daňovým dokladem, musí jeho náležitosti
obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28
zákona o dani z přidané hodnoty. Jinak bude třeba 
k pokladnímu bloku vystavit ještě zvláš� daňový doklad.

Zcela odlišná situace bude v malé prodejně, která je
např. provozována družstvem, které je plátcem DPH,
ale rozsah vydávaných daňových dokladů je nepatrný,
popřípadě nulový. Tento „drobný“ povinný subjekt
zřejmě bude ve své pokladně rozlišovat zboží pod vyš-
ším společným pojmem, např. ovoce, nikoliv jablka
nebo hrušky, pečivo, nikoliv chléb nebo rohlík, a cena
tudíž nebude tištěna automaticky ve vazbě na název
zboží, ale vkládána ručně, takže např. zelenina bude
mít podle ten den prodávaného sortimentu např. 5 jed-
notkových cen, které jsou uvedeny jako další z náleži-
tostí pokladního bloku.

Rozsah a předmět plnění podle § 3 odst. 5 písm. f)
citovaného zákona např. na potraviny 19 %, potraviny
5 %, nepotraviny 19 %, nepotraviny 5 % a obaly 0 %, je
pro účely evidence samotné výše hotovostních plateb
rozlišení velmi obecné. Ve specifických podmínkách
nejmenších provozoven takové rozlišení lze akceptovat.
Tato evidence však může vzbudit určité pochybnosti
správce daně o vedení dalších evidencí, např. při doka-
zování výše nákladových položek souvisejících se sorti-
mentem následně prodaného zboží.

Podrobnější rozlišení prodaného zboží zásadním
způsobem by nemělo příliš zatížit ani ty nejmenší pro-
vozovny, nebo� takové rozlišení umožní certifikovaná
pokladna bez většího zatížení obslužného personálu.
Sortimentním rozlišením provedeného nákupu se rov-
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něž zvýší i možnost lepší orientace zákazníka a jeho
kontrola provedeného nákupu zboží včetně uskuteč-
něné platby.

Pokud je daňový subjekt ve smyslu zákona o regist-
račních pokladnách současně povinným subjektem, je
povinen evidovat platby v hotovosti prostřednictvím
registrační pokladny. Nicméně povinnost evidence pro-
střednictvím pokladny nenahrazuje povinnost daňo-
vého subjektu prokázat další skutečnosti, které
předmětem této evidence nejsou, ale jsou nezbytné 
pro stanovení jeho daňové povinnosti. Daňový subjekt
je rovněž při hotovostních platbách povinen dodržovat
ostatní právní normy (např. zákon o účetnictví včetně
příslušných prováděcích vyhlášek, zákon o dani z při-
dané hodnoty). Dokazování v daňovém řízení  provádí
správce  daně  podle ustanovení § 31 zákona o správě
daní a poplatků. V rámci daňového řízení je daňový
subjekt povinen prokázat své příjmy včetně příjmů
hotovostních. Daňový subjekt je tedy např. v rámci
daňové kontroly nebo místního šetření povinen proká-
zat průkazným, i neformálním, ale hodnověrným způ-
sobem své hotovostní příjmy.        

3) Zahájení provozu registrační pokladny - ustanovení
§ 9 zákona o registračních pokladnách

Zahájením provozu registrační pokladny se rozumí
zahájení evidence plateb dle ustanovení § 1 a § 2 písm.
k) na této registrační pokladně po splnění podmínek
daných ustanovením § 9 zákona o registračních poklad-
nách. To znamená, že povinný subjekt místně přísluš-
nému finančnímu úřadu předloží:

- vyplněnou servisní knihu,
- doklad o nabytí pokladny, kde je uveden výrobce 

a výrobní číslo,
- doklad s údaji o certifikaci typu pokladny,
- prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě dodá-

vané pokladny s certifikovaným typem,

- případně potvrzení servisního střediska o doda-
tečné úpravě pokladny certifikovaným postupem,
kterou lze provést pouze po dobu stanovenou
Ministerstvem financí v rozhodnutí o udělení cer-
tifikace.

Po ověření předložených dokladů pověřený pracov-
ník FÚ přidělí daňový kód pokladny, který vyznačí 
do servisní knihy, zápis potvrdí vlastnoručním podpi-
sem a připojí otisk úředního razítka se státním znakem. 

Po přidělení daňového kódu pokladny požádá
povinný subjekt servisní středisko, se kterým má uza-
vřenou smlouvu o zajištění servisu registrační pokladny,
o její fyzické uvedení do provozu. Servisní středisko pak
vloží do fiskální paměti údaje dle § 8 odst. 2 písm. a)
zákona o registračních pokladnách, dále zajistí, aby
stejné údaje byly vloženy i do provozní paměti, přiloží
technickou uzávěru a provedené úkony zaznamená 
do servisní knihy. Tímto nejsou dotčeny povinnosti ulo-
žené zákonem o účetnictví (zejména ustanovení § 11
odst. 2, § 12 odst. 2, § 13 odst. 2 písm. b) a zákonem 
o daních z příjmů  (ustanovení § 7b). Provoz registrační
pokladny je zahájen a od té chvíle vede povinný subjekt
na této pokladně evidenci plateb, které zákon o regist-
račních pokladnách vymezuje v § 2 písm. k).

Vrchní ředitel skupiny 051:
Ing. Jan Knížek, v. r.
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Podle ustanovení § 5 odst. 9 zákona č. 215/2005 Sb.,
o registračních pokladnách a o změně některých
zákonů (zákon o registračních pokladnách) zveřejňuje

Ministerstvo financí seznamy certifikovaných typů
registračních pokladen:

1) s fiskální pamětí:
Obsahem následujícího seznamu je přehled certi-

fikovaných typů fiskálních pokladen, kterým minister-
stvo udělilo certifikaci po 15. 2. 2006, podle zákona 
o registračních pokladnách. Přehled obsahuje označení 

výrobce nebo dovozce registračních pokladen s fiskální
pamětí, sérii registračních pokladen, jejich typ, popř.
používané obchodní názvy.

27

Seznamy certifikovaných typů registračních pokladen

Referent: Ilona Engelmannová, tel.: 257 044 377 Č.j.: 47/39 150/2006-473

Firma Registrační Typ registrační pokladny Obchodní 

pokladny série název/názvy

NOVUM, spol. s r.o. - - CHD 5010T NOVUM CHD 
5010T

NOVUM, spol. s r.o. - - CHD 3010T NOVUM CHD
3010T

KONSIGNA Handel k.s. Star TSPxxx Star TSP743, Star TSP643, Star TSP613 Star TSP
FAST ČR, a.s. - - CASIO FE-810 CASIO FE-810
Wincor Nixdorf s.r.o. - - FASY Junior/Cz FASY Junior/Cz
Wincor Nixdorf s.r.o. FASY ERxxxx FASY ER5200/Cz, FASY ER5300/Cz FASY ER

Přehled všech doposud certifikovaných typů fiskál-
ních pokladen, kterým ministerstvo udělilo certifikaci
podle zákona o registračních pokladnách, je zveřejněn

na internetových stránkách http://cds.mfcr.cz v části
„Registrační pokladny“.

2) bez fiskální paměti:
Obsahem následujícího seznamu je přehled certifi-

kovaných typů pokladen bez fiskální paměti, kterým
byla ministerstvem udělena certifikace po 15. 2. 2006,
za podmínky, že budou upraveny v souladu s certifiko-
vaným postupem podle ustanovení § 5 odst. 7 zákona 
o registračních pokladnách. Zároveň je určena lhůta,
do které lze dodatečnou úpravu provést. Jedná se 
o pokladny, které jsou či mohou být již používány 

v současné době, ale bez výše uvedených úprav by
nesplňovaly funkční a technické podmínky pokladny
vyplývající ze zákona o registračních pokladnách. Pře-
hled rovněž obsahuje označení výrobce nebo dovozce
registračních pokladen bez fiskální paměti, sérii regist-
račních pokladen, jejich typ, příp. používané obchodní
názvy a lhůtu, do které lze dodatečnou úpravu provést.
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Obsahem tohoto seznamu je přehled  nově uděle-
ných osvědčení o autorizaci servisních středisek, 
vydaných Ministerstvem financí, podle zákona o regist-
račních pokladnách, jež nabyla právní moci k 23. 3. 2006.
Přehled obsahuje označení servisního střediska, číslo
autorizace, označení výrobce/dovozce certifikovaných

typů registračních pokladen, se kterými má servisní
středisko uzavřenu smlouvu o poskytování servisu. Pře-
hled všech autorizovaných servisních středisek je rov-
něž k dispozici na internetových stránkách MF České
daňové správy.

Seznam udělených osvědčení o autorizaci servisních středisek

Číslo
Název servisního střediska DIČ

Certifikované typy reg.

autorizace pokladen společnosti

A0001 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o. CZ25327101 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o. 
A0002 SEP system s.r.o CZ46577165 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.,

AT Computers a.s. 
A0003 SYSTEM-COMMERCE s.r.o. CZ25822969 SYSTEM-COMMERCE s.r.o.
A0004 Jaroslav Imiolek - Imitron CZ531224016 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.,

AT Computers,a.s.,
SYSTEM-COMMERCE s.r.o.

A0005 KS-pokladní systémy, spol.s.r.o. CZ41033370 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.,
AT Computers a.s. 

A0006 SCHMITT, spol. s r.o. CZ15549453 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o. 
A0007 KANCL technika spol.s.r.o CZ46905855 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.,

AT Computers a.s. 
A0008 Miroslav TRNKA KATES - MT CZ6004211081 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o. 
A0009 Romana Kunáková MARK SERVIS CZ6562071076 SYSTEM-COMMERCE s.r.o.
A0010 Jaroslav Tvrdík CZ6308200294 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.,

AT Computers,a.s.,
SYSTEM-COMMERCE s.r.o.

A0011 HALBERŠTÁT-servis, s.r.o. CZ25963392 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.,
AT Computers a.s. 

A0012 Václav Felzmann CZ5904250352 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o. 

Firma Registrační   Typ registrační pokladny Obchodní Dodatečné 

pokladny název/názvy úpravy lze

série provést do

NOVUM, spol. s r.o. - - CHD 5010T NOVUM CHD 31. 12. 2006
5010T

NOVUM, spol. s r.o. - - CHD 3010T NOVUM CHD 31. 12. 2006
3010T

KONSIGNA Handel k.s. Star TSPxxx Star TSP743, Star TSP643, Star TSP 31. 12. 2006
Star TSP613

Přehled všech doposud certifikovaných typů pokla-
den bez fiskální paměti, kterým byla ministerstvem
udělena certifikace za podmínky, že budou upraveny 
v souladu s certifikovaným postupem podle ustanovení

§ 5 odst. 7 zákona o registračních pokladnách, je zve-
řejněn na internetových stránkách http://cds.mfcr.cz 
v části „Registrační pokladny“.
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A0013 Zdeněk Hart CZ450209117 AT Computers a.s., 
SYSTEM-COMMERCE s.r.o.

A0014 PORS CB s.r.o. CZ63907569 SYSTEM-COMMERCE s.r.o.
A0015 Miroslav Hlinovský CZ520508057 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o., 

AT Computers a.s.
A0016 Marek Oros CZ7509044499 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.,

AT Computers a.s. 
A0017 Jan Mašlaň CZ440504173 SYSTEM-COMMERCE s.r.o., 

CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.
A0018 Boleslav Hőfer  CZ5705010443  SYSTEM-COMMERCE s.r.o.,

CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.
A0019 KAST, spol. s r.o. CZ45307741 SYSTEM-COMMERCE s.r.o., 

AT Computers a.s.
A0020 Václav Čeněk CZ511108118 SYSTEM-COMMERCE s.r.o., 

CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.
A0021 Stanislav Kyselý CZ6211221522 SYSTEM-COMMERCE s.r.o., 

CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o., 
AT Computers a.s.

A0022 Petr Novotný CZ6804201712 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.,
AT Computers a.s.,  
SYSTEM-COMMERCE s.r.o.

A0023 Pavel Halberštát CZ6305091760 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o. 
A0024 Jaroslava Baláková CZ5555040392 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o. 
A0025 Daniel Císař CZ6709290962 SYSTEM-COMMERCE,s.r.o., 

CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o. 
A0026 Karel Rendl CZ5511040491 SYSTEM-COMMERCE,s.r.o., 

CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o. 
A0027 Milan Úlovec SEKAT CZ5701190132 SYSTEM-COMMERCE,s.r.o., 

servis kancelářské techniky CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o. 
A0028 UTAX Bürosysteme s.r.o. CZ41191021 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o. 
A0029 Jaroslav Smolík CZ5809271171 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o. 
A0030 Martin Dytrich CZ7408305773 SYSTEM-COMMERCE s.r.o.
A0031 Jiří Chlebníček CZ5910190187 SYSTEM-COMMERCE,s.r.o.
A0032 Břetislav Zobaník CZ6512181148 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o. 
A0033 SANYJO s.r.o. CZ48114481 SYSTEM-COMMERCE s.r.o.
A0034 Ing.Stanislav Doležal CZ6611301455 SYSTEM-COMMERCE s.r.o.
A0035 Jaromír Dlabola CZ510825087 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.,

AT Computers,a.s.,
SYSTEM-COMMERCE s.r.o.

A0036 Petr Hejda CZ6404022020 SYSTEM-COMMERCE s.r.o.
A0037 Josef Pavlík CZ520721358 SYSTEM-COMMERCE s.r.o.
A0038 BOHEMIACHLAD spol.sr.o. CZ25087738 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o. 
A0039 Pavel Charvát CZ6104020780 SYSTEM-COMMERCE s.r.o.
A0040 Vladimír Žlůva CZ450724092 SYSTEM-COMMERCE s.r.o.
A0041 Miloš Brand CZ5412252890 SYSTEM-COMMERCE s.r.o.
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A0042 Jan Kortus - K - SERVIS CZ7605112768 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.,
AT Computers,a.s.,
SYSTEM-COMMERCE s.r.o.

A0043 BRUNA SHARP SERVIS, s.r.o. CZ25852531 SYSTEM-COMMERCE s.r.o.
A0044 Panský dvůr, akciová společnost CZ64831825 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o. 
A0045 Dušan Klouda CZ7601014553 SYSTEM-COMMERCE s.r.o.,

CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.,
AT Computers,a.s.

A0046 Ing. Setíkovský Milan CZ5705021377 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o., 
AT Computers a.s.,
SYSTEM-COMMERCE s.r.o.

A0047 Miroslav Klvaňa CZ6208101306 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o. 
A0048 Urban František - EMKO CZ7204221585 SYSTEM-COMMERCE s.r.o., 

CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.
A0049 Bedřich Novotný CZ440124065 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o., 

AT Computers a.s., 
SYSTEM-COMMERCE s.r.o.

A0050 Jaromír Weiser CZ6106030854 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.,
AT Computers,a.s.,
SYSTEM-COMMERCE s.r.o.

A0051 PONAST spol. s r.o. CZ47678232 SYSTEM-COMMERCE s.r.o.
A0052 Jiří Škvára CZ5507290008 SYSTEM-COMMERCE s.r.o.
A0053 ALERT s.r.o. CZ49101102 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.,

AT Computers a.s. 
A0054 Mojmír Kalina CZ390805025 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.,

SYSTEM-COMMERCE s.r.o., 
AT Computers a.s. 

A0055 Lumír Mikenda CZ5609011111 SYSTEM-COMMERCE s.r.o.
A0056 Petr Hošek CZ6003150593 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.,

AT Computers a.s.,  
SYSTEM-COMMERCE s.r.o.

A0057 Kancelářská technika Uno, s.r.o. CZ64826031 SYSTEM-COMMERCE s.r.o., 
CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o., 
AT Computers a.s.

A0058 IRMGROUP,  spol. s r.o. CZ25541625 SYSTEM-COMMERCE s.r.o.
A0059 RENTO spol. s r.o. CZ48582573 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o. 
A0060 Jiří Aubrecht CZ480412108 SYSTEM-COMMERCE s.r.o., 

AT Computers a.s.
A0061 Jan Spousta CZ5401271975 SYSTEM-COMMERCE s.r.o., 

CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o. 
A0062 Jaroslav Ralbovský - Rotes  CZ500913166 SYSTEM-COMMERCE s.r.o.
A0063 Oldřich Kulda CZ470503063 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.,

SYSTEM-COMMERCE s.r.o., 
AT Computers a.s. 

A0064 UNIPROX,spol. s r.o. CZ00558851 UNIPROX,spol.s r.o.
A0065 Ivo Jelínek CZ7805301889 SYSTEM-COMMERCE s.r.o.



Finanční zpravodaj 3/2/2006Strana 218

A0066 Květoslav Luňák CZ440503093 SYSTEM-COMMERCE s.r.o., 
CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.

A0067 Jaroslav Zatloukal CZ6103241177 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o. 
A0068 Zdeněk Nový CZ5602231074 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o. 
A0069 Roman Lorenčík CZ5810241767 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.,

AT Computers a.s.
A0070 KT servis Zlín s.r.o. CZ25537423 SYSTEM-COMMERCE s.r.o., 

CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o., 
AT Computers a.s.

A0071 AutoCont CZ a.s. CZ47676795 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.,
AT Computers a.s.

A0072 Jiří Kovář - VŠEOBAL CZ6105230010 AT Computers,a.s.
A0073 Rapid System, spol.s r..o. CZ64088774 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.
A0074 SwissCentrum software, s.r.o. CZ63494949 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.
A0075 MICROCOMP, spol.s r.o. CZ40755878 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o. 
A0076 Pavel Buchta CZ5810121768 SYSTEM-COMMERCE s.r.o., 

CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.
A0077 PORS plus, s.r.o. CZ60725877 SYSTEM-COMMERCE s.r.o.
A0078 KATE TÁBOR spol. s r.o. CZ25196367 SYSTEM-COMMERCE s.r.o., 

CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.
A0079 Josef Pomkla - JOPOS CZ5403140028 AT Computers,a.s.
A0080 LBE, spol.s r..o. CZ46680748 SYSTEM-COMMERCE s.r.o.
A0081 Mipel, spol. s r.o. CZ18824447 SYSTEM-COMMERCE s.r.o., 

AT Computers a.s.
A0082 Vladimír Mádle CZ6201081117 SYSTEM-COMMERCE s.r.o.,

CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.
A0083 Emil Hlahůlek CZ6606202284 SYSTEM-COMMERCE s.r.o., 

CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o., 
AT Computers a.s.

A0085 LESÁK - ZEMAN s.r.o. CZ26911426 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.,
SYSTEM-COMMERCE s.r.o., 
AT Computers a.s. 

A0087 Bohumil Havrda CZ470119151 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.
A0088 Šárka Berzová CZ6957245592 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.
A0089 Marie Hostková CZ445716006 AT Computers a.s.
A0090 APLS Praha  s.r.o. CZ62742230 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o. 
A0091 CÍGLER SOFTWARE -IPL, s.r.o. CZ25045041 AT Computers,a.s.
A0092 Martin Šebek CZ7409283277 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.,

SYSTEM-COMMERCE s.r.o.,
AT Computers a.s. 

A0093 COPIA Kancelářská  CZ16193644 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.
technika ČR, spol. s r.o.

A0094 DOTEL, s.r.o. CZ25251848 AT Computers,a.s.
A0095 Ing. Karel Beníšek CZ5608071656 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o. 
A0096 GONA SYSTEM CZ s.r.o. CZ26816091 AT computers,a.s.
A0097 Vlastimil Rada-Servis Globus Copy CZ330720033 AT Computers a.s.
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A0098 ELSVO-Most, společnost CZ47784750 AT Computers,a.s.
s ručením omezeným

A0100 Jan Pomlenyi CZ7807070172 AT Computers a.s.
A0101 Josef Melnik CZ5602250929 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o. 
A0102 Patriot spol. s r.o. CZ62062859 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.,

AT Computers a.s.,  
SYSTEM-COMMERCE s.r.o.

A0106 Luděk Vymazal CZ480515430 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.,
AT Computers a.s. 

A0107 KATEX,spol.s r.o. CZ19013426 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.,
SYSTEM-COMMERCE, s.r.o., 
AT Computers a.s. 

A0108 Radovan Huk CZ5811170673 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.
A0109 S & K KONTAKT spol. s r.o. CZ44962860 AT Computers a.s., 

CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.
A0110 ZZNet Brno s.r.o. CZ60716533 AT Computers a.s.
A0111 Jiří Felkr CZ6609060051 SYSTEM-COMMERCE s.r.o., 

CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o., 
AT Computers a.s.

A0112 Miroslav Kubálek CZ450101404 SYSTEM-COMMERCE s.r.o., 
CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o., 
AT Computers a.s.

A0113 SIL Eastern Europe a.s. CZ25830953 AT Computers a.s.
A0114 PC servis CZ s.r.o. CZ25160648 AT Computers a.s.
A0115 Václav Polák CZ5601091155 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.,

SYSTEM-COMMERCE s.r.o. 
A0116 Vít Kluganost CZ520323198 SYSTEM-COMMERCE s.r.o.
A0117 Selva - váhy s.r.o. CZ26910128 SYSTEM-COMMERCE s.r.o., 

CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o., 
AT Computers a.s.

A0118 CÍGLER SOFTWARE West, s.r.o. CZ25246241 AT Computers a.s.
A0119 BONUM-REPRO s.r.o. CZ62526286 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o. 
A0120 Libuše Sychrová CZ5954030093 AT Computers a.s.
A0122 CPS Štětí v.o.s. CZ61328979 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o., 

AT Computers a.s.
A0123 MOPRO s.o.s.,spol. s r.o. CZ48291901 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o., 

AT Computers a.s.
A0124 Amedeo s.r.o. CZ26918650 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.
A0125 P.V.A. systems s.r.o. CZ26384469 SYSTEM-COMMERCE s.r.o.,

AT Computers a.s.
A0126 Josef Svízela CZ5504161718 AT Computers a.s.
A0127 TANGO software,s.r.o. CZ00574431 AT Computers a.s.
A0128 Josef Prajzler CZ6402081246 SYSTEM-COMMERCE s.r.o., 

CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o., 
AT Computers a.s.
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A0129 Ladislav Řehák CZ5701281850 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.,
SYSTEM-COMMERCE s.r.o. 

A0130 Ladislav Hadač CZ460918093 AT Computers a.s.
A0131 MICRODATA spol.s r.o. CZ47678674 AT Computers a.s.
A0132 Jaromír Flídr CZ6008252030 AT Computers a.s.
A0133 Falco computer, s.r.o. CZ48908673 AT Computers a.s.
A0134 FAST ČR, a.s. CZ26726548 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.,

FAST ČR, a.s. 
A0135 Václav Dlesk CZ420523092 SYSTEM-COMMERCE s.r.o., 

AT Computers a.s.
A0136 PROVINTER s.r.o. CZ25918818 AT Computers a.s.
A0138 Kancelářská technika, KTS, s.r.o. CZ27113906 AT Computers a.s.
A0155 Josef Bureš CZ471124098 SYSTEM-COMMERCE s.r.o
A0166 Ing. Martin Motyčka CZ7106132231 CONSULTA  BÜROTECHNIK, s.r.o.,

AT Computers a.s.

Ředitelka odboru rozvoj informačních
systémů daňové správy:

Ing. Blanka Hladká, v. r.
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Pokyn č. D - 299

Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Referent: Mgr. Martina Klusáčková Č.j.: 43/33 800/2006-431
ze dne 22. 3. 2006

Ministerstvo financí rozhodlo podle § 55a zákona 
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní 
a poplatků“), z důvodu nesrovnalostí vyplývajících 
z uplatňování daňových zákonů tak, že osobám, kterým
vznikla poplatková povinnost dle položky 1 Přílohy 
k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správ-
ních poplatcích“), za úkony vůči územním finančním
orgánům a Ministerstvu financí, promíjí správní
poplatky stanovené položkou 1 Přílohy k zákonu 
o správních poplatcích, bylo-li řízení ve věci předmětu
poplatku zahájeno u územních finančních orgánů nebo
Ministerstva financí ode dne 16. 1. 2005 do 31. 12. 2006
a pokud byly zároveň splněny všechny podmínky stano-
vené v § 8 odst. 2 písm. j) zákona o správních poplatcích
vyjma provedení zpoplatněného úkonu správním orgá-
nem prostřednictvím dálkového přístupu s elektronic-
kým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu
vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních
služeb. 

Pokud ke dni účinnosti tohoto rozhodnutí nebyl pro-
minutý poplatek vybrán, od jeho vybrání a vymáhání se
upustí.

Toto rozhodnutí je doručeno podle § 55a odst. 4 zve-
řejněním ve Finančním zpravodaji.   

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že v současné době nemají
územní finanční orgány a Ministerstvo financí vytvo-
řeny technické podmínky pro provedení zpoplatněného
úkonu prostřednictvím dálkového přístupu s elektro-
nickým podpisem založeným na kvalifikovaném 
certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem

certifikačních služeb, nemůže být z důvodu na straně
správního orgánu aplikováno ustanovení § 8 odst. 2
písm. j) zákona o správních poplatcích, které stanoví, že
od správního poplatku jsou osvobozeny úkony vyžá-
dané a provedené prostřednictvím dálkového přístupu,
opatřené elektronickým podpisem založeným na kvali-
fikovaném certifikátu vydaném akreditovaným posky-
tovatelem certifikačních služeb, nepřevyšuje-li sazba
poplatku 2 000 Kč. 

V této skutečnosti Ministerstvo financí spatřuje nes-
rovnalost vyplývající z uplatňování zákona o správních
poplatcích, proto bylo rozhodnuto tak, jak výše uve-
deno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky
připuštěny (§ 55a odst. 4 zákona o správě daní a
poplatků).

Náměstkyně ministra sekce 05:
Ing. Dana Trezziová, v. r.
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Vydavatel: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana - Redakce: Alena Šauerová, telefon 
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@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 2006 činí 470 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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