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Ministerstvo financí uveřejňuje podle § 19 odst. 3
písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
v platném znění, seznamy právních forem společností
uvedených v příloze směrnice Rady 90/434/EHS, 
ve znění směrnice Rady 2005/19/ES a směrnice Rady
2006/98/ES, v příloze směrnice Rady 90/435/EHS, 
ve znění směrnice Rady 2003/123/ES a směrnice Rady
2006/98/ES a v příloze směrnice Rady 2003/49/ES, 
ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, směrnice Rady
2004/76/ES a směrnice Rady 2006/98/ES a seznamy
daní uvedených v těchto směrnicích, tj. včetně právních
forem společností a včetně daní, které se vztahují k roz-
šíření Evropské unie o Bulharsko a Rumunsko.

Toto sdělení nahrazuje s účinností od 1. 1. 2007 
Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, č.j. 54/63518/2004-541, které 
bylo publikováno ve Finančním zpravodaji č. 6/2004, 
ve znění Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, č.j. 15/119 152/2005-
151 publikovaném ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005.

I. Seznam právních forem společností uvedených 
v příloze směrnice Rady 90/434/EHS, 
ve znění směrnice Rady 2005/19/ES 

a směrnice Rady 2006/98/ES:

a) 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 zapojení
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 zapo-
jení zaměstnanců;

aa) společnosti podle bulharského práva nazvané:
,�������	
���� ����	����‘, ,������������
����	����‘, ,����	������ � �������	�� ������
������‘, ,������	����� ����	����‘, ,��������
����� ����	���� � �����‘, ,����	�����‘,
,����	������� �����‘, ,�������� ��	��������‘
založené podle bulharského práva a vykonávající
obchodní činnost;

ab) společnosti podle rumunského práva nazvané:
‚societăţi pe acţiuni‘, ‚societăţi în comandită pe
acţiuni‘, ‚societăţi cu răspundere limitată‘“ .

b) společnosti podle belgického práva nazvané ‚soci-
été anonyme‘/‚naamloze vennootschap‘, ‚société en
commandite par actions‘/‚commanditaire vennoots-
chap op aandelen‘, ‚société privée responsabilité
limitée‘/‚besloten vennootschap me beperkte aans-
prakelijkheid‘, ‚société coopérative    responsabilité 
limitée‘/‚coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid‘, ‚société coopérative    responsa-
bilité illimitée‘/‚coöperatieve vennootschap met
onbeperkte aansprakelijkheid‘, ‚société en nom 
collectif‘/‚vennootschap onder firma‘, ‚société en
commandite simple‘/‚gewone commanditaire ven-
nootschap‘, veřejné podniky, které přijaly některou
z výše uvedených právních forem, a jiné společnosti
založené podle belgického práva podléhající 
belgické dani z příjmů právnických osob;

c) společnosti podle českého práva nazvané ‚akciová
společnost‘, ‚společnost s ručením omezeným‘;

d) společnosti podle dánského práva nazvané ‚aktie-
selskab‘ a ‚anpartsselskab‘. Ostatní společnosti 
podléhající dani podle zákona o dani z příjmu práv-
nických osob, pokud je jejich zdanitelný příjem
vypočítáván a zdaňován v souladu s obecnými
daňovými právními předpisy platnými pro ‚aktiesel-
skaber‘;

e) společnosti podle německého práva nazvané 
‚Aktiengesellschaft‘, ‚Kommanditgesellschaft auf
Aktien‘, ‚Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung‘, ‚Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit‘,
‚Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft‘, ‚Betri-
ebe gewerblicher Art von juristischen Personen des
öffentlichen Rechts‘ a jiné společnosti založené
podle německého práva podléhající německé dani 
z příjmů právnických osob;

f) společnosti podle estonského práva nazvané ‚täi-
sühing‘, ‚usaldusühing‘, ‚osaühing‘, ‚aktsiaselts‘,
‚tulundusühistu‘;

g) společnosti podle řeckého práva nazvané ,ανωνυμη
εταιρεια , εταιρεια περιωρισμενης ενθυνης (Ε.Π.Ε);

h) společnosti podle španělského práva nazvané 
‚sociedad anónima‘, ‚sociedad comanditaria por
acciones‘, ‚sociedad de responsabilidad limitada‘ 
a veřejnoprávní subjekty řídící se soukromým prá-
vem;

i) společnosti podle francouzského práva nazvané
‚société anonyme‘, ‚société en commandite par acti-
ons‘, ‚société    responsabilité limitée‘, ‚sociétés par
actions simplifiées‘, ‚sociétés d‘assurances mutuel-
les‘, ‚caisses d‘épargne et de prévoyance‘, ‚sociétés
civiles‘, které automaticky podléhají dani z příjmů
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právnických osob, ‚coopératives‘, ‚unions de coopé-
ratives‘, veřejnoprávní průmyslové a obchodní pod-
niky a závody a jiné společnosti založené podle
francouzského práva podléhající francouzské dani 
z příjmu právnických osob;

j) společnosti založené nebo působící podle irského
práva, subjekty registrované podle ‚Industrial and
Provident Societies Act‘, subjekty typu ‚building
societies‘ registrované podle ‚Building Societies
Acts‘ a spořitelní banky ve smyslu ‚Trustee Savings
Banks Act‘ z roku 1989;

k) společnosti podle italského práva nazvané ‚societ
per azioni‘, ‚societ  in accomandita per azioni‘,
‚societ   a responsabilit   limitata‘, ‚societ   coopera-
tive‘, ‚societ   di mutua  assicurazione‘ a soukromé
a veřejné subjekty vykonávající činnost zcela nebo
převážně obchodní povahy; 

l) podle kyperského práva ‚εταιρειες‘, jak jsou vyme-
zeny v zákonech o dani z příjmů; 

m) společnosti podle lotyšského práva nazvané ‚akciju
sabiedr ba‘, ‚sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu‘; 

n) společnosti založené podle litevského práva; 
o) společnosti podle lucemburského práva nazvané

‚société anonyme‘, ‚société en commandite par acti-
ons‘, ‚société   responsabilité limitée‘, ‚société coo-
pérative‘, ‚société coopérative organisée comme
une société anonyme‘, ‚association d‘assurances
mutuelles‘, ‚association d‘épargne-pension‘, ‚entre-
prise de nature commerciale, industrielle ou mini-
ere de l‘État, des communes, des syndicats de
communes, des établissements publics et des autres
personnes morales de droit public‘, a jiné společ-
nosti založené podle lucemburského práva podlé-
hající lucemburské dani z příjmů právnických osob; 

p) společnosti podle ma
arského práva nazvané ‚köz-
kereseti társaság‘, ‚betéti társaság‘, ‚közös vállalat‘,
‚korlátolt felelősségű társaság‘, ‚részvénytársaság‘,
‚egyesülés‘, ‚közhasznú társaság‘, ‚szövetkezet‘; 

q) společnosti podle maltského práva nazvané ‚Kum-
paniji ta‘ Responsabilita Limitata‘, ‚So jetajiet en
commandite li l-kapital taghhom maqsum f‘azzjoni-
jiet‘; 

r) společnosti podle nizozemského práva nazvané
‚naamloze vennootschap‘, ‚besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid‘, ‚Open comman-
ditaire vennootschap‘, ‚Coöperatie‘, ‚onderlinge
waarborgmaatschappij‘, ‚Fonds voor gemene reke-
ning‘, ‚vereniging op coöperatieve grondslag‘, ‚vere-
niging welke op onderlinge grondslag als
verzekeraar of kredietinstelling optreedt‘ a jiné
společnosti založené podle nizozemského práva
podléhající nizozemské dani z příjmů právnických
osob;

s) společnosti podle rakouského práva nazvané ‚Akti-
engesellschaft‘, ‚Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung‘, ‚Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften‘;

t) společnosti podle polského práva nazvané ‚spółka
akcyjna‘, ‚spółka z ograniczoną odpowiedzialnością‘;

u) obchodní společnosti nebo společnosti občanského
práva obchodní povahy nebo jiné právnické osoby,
které jsou průmyslovými a obchodními podniky 
a které jsou založeny podle portugalského práva;

v) společnosti podle slovinského práva nazvané ‚del-
niška družba‘, ‚komanditna družba‘, ‚družba z ome-
jeno odgovornostjo‘; 

w) společnosti podle slovenského práva nazvané ‚akci-
ová spoločnos� ‘, ‚spoločnos� s ručením obmedze-
ným‘, ‚komanditná spoločnos� ‘;

x) společnosti podle finského práva nazvané ‚osakeyh-
tiö‘/‚aktiebolag‘, ‚osuuskunta‘/‚andelslag‘, ‚sääs-
töpankki‘/‚sparbank‘ and ‚vakuutusyhtiö‘/‚försä-
kringsbolag‘;

y) společnosti podle švédského práva nazvané ‚aktie-
bolag‘, ‚försäkringsaktiebolag‘, ‚ekonomiska före-
ningar‘, ‚sparbanker‘, ‚ömsesidiga försäkrings-
bolag‘;

z) společnosti založené podle práva Spojeného krá-
lovství.“

II. Seznam právních forem společností uvedených 
v příloze směrnice 90/435/EHS, ve znění směrnice

Rady 2003/123/ES a směrnice Rady 2006/98/ES

a) 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 zapojení
zaměstnanců, a dále družstevní společnosti zalo-
žené podle nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne
23. 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 zapojení zaměstnanců; 

b) společnosti podle belgického práva nazvané ‚soci-
été anonyme‘/‚naamloze vennootschap‘, ‚société 
en commandite par actions‘/‚commanditaire ven-
nootschap op aandelen‘, ‚société privée a responsa-
bilité limitée‘/‚besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid‘, ‚société coopérative a responsa-
bilité limitée‘/‚coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid‘, ‚société coopérative a
responsabilité illimitée‘/‚coöperatieve vennoots-
chap met onbeperkte aansprakelijkheid‘, ‚société
en nom collectif‘/‚vennootschap onder firma‘, ‚soci-
été en commandite simple‘/‚gewone commandita-
ire vennootschap‘, veřejné podniky, které přijaly
některou z výše uvedených právních forem, a jiné
společnosti založené podle belgického práva, které
podléhají belgické korporační dani; 

c) společnosti podle bulharského práva nazvané:
,�������	
���� ����	����‘, ,������������
����	����‘, ,����	������ � �������	�� ������
������‘, ,������	����� ����	����‘, ,��������
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����� ����	���� � �����‘, ,����	�����‘, ,����
�	������������‘, ,����������	��������‘ zalo-
žené podle bulharského práva a vykonávající
obchodní činnost; 

d) společnosti podle českého práva nazvané: ‚akciová
společnost‘, ‚společnost s ručením omezeným‘; 

e) společnosti podle dánského práva nazvané ‚aktie-
selskab‘ a ‚anpartsselskab‘. Ostatní společnosti,
které podléhají dani podle zákona o korporační
dani, pokud je jejich zdanitelný příjem vypočítáván
a zdaňován v souladu s obecnými daňovými práv-
ními předpisy vztahujícími se na ‚aktieselskaber‘;

f) společnosti podle německého práva nazvané 
‚Aktiengesellschaft‘, ‚Kommanditgesellschaft auf
Aktien‘, ‚Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung‘, ‚Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit‘,
‚Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft‘, ‚Betri-
ebe gewerblicher Art von juristischen Personen des
öffentlichen Rechts‘ a jiné společnosti založené
podle německého práva, které podléhají německé
korporační dani;

g) společnosti podle estonského práva nazvané: ‚täi-
sühing‘, ‚usaldusühing‘, ‚osaühing‘, ‚aktsiaselts‘,
‚tulundusühistu‘; 

h) společnosti podle řeckého práva nazvané ,ανωνυμη
εταιρεια , εταιρεια περιωρισμενης ενθυνης (Ε.Π.Ε);
a jiné společnosti založené podle řeckého práva,
které podléhají řecké korporační dani; 

i) společnosti podle španělského práva nazvané: ‚soci-
edad anónima‘, ‚sociedad comanditaria por accio-
nes‘, ‚sociedad de responsabilidad limitada‘,
veřejnoprávní subjekty řídící se soukromým prá-
vem. Jiné subjekty založené podle španělského
práva, které podléhají španělské korporační dani
(‚Impuesto sobre Sociedades‘); 

j) společnosti podle francouzského práva nazvané
‚société anonyme‘, ‚société en commandite par acti-
ons‘, ‚société a responsabilité limitée‘, ‚sociétés par
actions simplifiées‘, ‚sociétés d‘assurances mutuel-
les‘, ‚caisses d‘épargne et de prévoyance‘, ‚sociétés
civiles‘, automaticky podléhající korporační dani,
‚coopératives‘, ‚unions de coopératives‘, veřejno-
právní podniky průmyslové a obchodní povahy 
a jiné společnosti založené podle francouzského
práva, které podléhají francouzské korporační
dani; 

k) společnosti založené nebo existující podle irského
práva, subjekty registrované podle ‚Industrial and
Provident Societies Act‘, subjekty typu ‚building
societies‘ registrované podle ‚Building Societies
Acts‘ a spořitelní banky ve smyslu ‚Trustee Savings
Banks Act‘ z roku 1989; 

l) společnosti podle italského práva nazvané ‚societa
per azioni‘, ‚societa in accomandita per azioni‘,
‚societa a responsibilita limitata‘, ‚societa coopera-
tiva‘, ‚societa di mutua assicurazione‘ a soukromé 
a veřejné subjekty vykonávající činnost zcela nebo
převážně obchodní povahy; 

m) podle kyperského práva: ‚εταιρειες‘, jak jsou vyme-
zeny v zákonech o dani z příjmů; 

n) společnosti podle lotyšského práva nazvané: ‚akciju
sabiedr ba‘, ‚sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu‘; 

o) společnosti vytvořené podle litevského práva; 
p) společnosti podle lucemburského práva nazvané

‚société anonyme‘, ‚société en commandite par acti-
ons‘, ‚société a responsabilité limitée‘, ‚société coo-
pérative‘, ‚société coopérative organisée comme
une société anonyme‘, ‚association d‘assurances
mutuelles‘, ‚association d‘épargne-pension‘, ‚entre-
prise de nature commerciale, industrielle ou mini-
ere de l‘Etat, des communes, des syndicats de
communes, des établissements publics et des autres
personnes morales de droit public‘, a jiné společ-
nosti založené podle lucemburského práva, které
podléhají lucemburské korporační dani;

q) společnosti podle ma
arského práva nazvané: ‚köz-
kereseti társaság‘, ‚betéti társaság‘, ‚közös vállalat‘,
‚korlátolt felelősségű társaság‘, ‚részvénytársaság‘,
‚egyesülés‘, ‚szövetkezet‘;

r)  společnosti podle maltského práva nazvané: ‚Kum-
paniji ta‘ Responsabilita ‚Limitata‘, ‚So jetajiet en
commandite li l-kapital taghhom maqsum fazzjoni-
jiet‘;

s) společnosti podle nizozemského práva nazvané
‚naamloze vennnootschap‘, ‚besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid‘, ‚Open comman-
ditaire vennootschap‘, ‚Coöperatie‘, ‚onderlinge
waarborgmaatschappij‘, ‚Fonds voor gemene reke-
ning‘, ‚vereniging op coöperatieve grondslag‘, 
‚vereniging welke op onderlinge grondslag als ver-
zekeraar of kredietinstelling optreedt‘ a jiné spo-
lečnosti založené podle nizozemského práva, které
podléhají nizozemské korporační dani;

t) společnosti podle rakouského práva nazvané ‚Akti-
engesellschaft‘, ‚Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung‘, ‚Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit‘,
‚Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften‘, ‚Bet-
riebe gewerblicher Art von Körperschaften des
öffentlichen Rechts‘, ‚Sparkassen‘ a jiné společnosti
založené podle rakouského práva, které podléhají
rakouské korporační dani;

u) společnosti podle polského práva nazvané: ‚spółka
akcyjna‘, ‚spółka z ograniczoną odpowiedzialnością‘;

v) obchodní společnosti nebo společnosti občanského
práva obchodní povahy a družstva nebo veřejné
podniky, které jsou založeny v souladu s portugal-
ským právem;

w) společnosti podle rumunského práva nazvané:
‚societăţi pe acţiuni‘, ‚societăţi în comandită pe acţi-
uni‘, ‚societăţi cu răspundere limitată‘;

x) společnosti podle slovinského práva nazvané: ‚del-
niška družba‘, ‚komanditna družba‘, ‚družba z ome-
jeno odgovornostjo‘;

y) společnosti podle slovenského práva nazvané:
‚akciová spoločnost‘, ‚spoločnos� s ručením omeze-
ným‘, ‚komanditná spoločnos�‘;
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z) společnosti podle finského práva nazvané ‚osakeyh-
tiö‘/‚aktiebolag‘, ‚osuuskunta‘/‚andelslag‘, ‚sääs-
töpankki‘/‚sparbank‘ a ‚vakuutusyhtiö‘/‚försäkrings-
bolag‘;

aa) společnosti podle švédského práva nazvané 
‚aktiebolag‘, ‚försäkringsaktiebolag‘, ‚ekonomiska
föreningar‘, ‚sparbanker‘, ‚ömsesidiga försäkrings-
bolag‘;

ab) společnosti založené podle práva Spojeného krá-
lovství.“.

III. Seznam právních forem společností uvedených 
v příloze směrnice Rady č. 2003/49/ES, ve znění 

směrnice Rady 2004/66/ES, směrnice Rady 
2004/76/ES a směrnice Rady 2006/98/ES

a) Společnosti dle belgických právních předpisů
známé jako: „naamloze vennootschap/société 
anonyme, commanditaire vennootschap op aande-
len/société en commandite par actions, besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/soci-
été privée    responsabilité limitée“ a veřejnoprávní
orgány, jejichž činnost se řídí soukromým právem,

aa) společnosti podle bulharského práva nazvané:
,�������	
���� ����	����‘, ,������������
����	����‘, ,����	������ � �������	�� ������
������‘, ,������	����� ����	����‘, ,��������
����� ����	���� � �����‘, ,����	�����‘,
,����	������� �����‘, ,�������� ��	��������‘
založené podle bulharského práva a vykonávající
obchodní činnost;

ab) společnosti podle rumunského práva nazvané:
‚societăţi pe acţiuni‘, ‚societăţi în comandită pe
acţiuni‘, ‚societăţi cu răspundere limitată‘.“

b) společnosti dle dánských právních předpisů známé
jako: „aktieselskab“ a „anpartsselskab“,

c) společnosti dle německých právních předpisů
známé jako: „Aktiengesellschaft, Kommanditge-
sellschat auf Aktien, Gesellschaft mit beschränkter
Haftung“ a „bergrechtliche Gewerkschaft“,

d) společnosti dle řeckých právních předpisů známé
jako: „ανϖνυμη εταιρεια“,

e) společnosti dle španělských právních předpisů
známé jako: „sociedad anónima, sociedad coman-
ditaria por acciones, sociedad de responsabilidad
limitada“ a veřejnoprávní orgány, jejichž činnost se
řídí soukromým právem,

f) společnosti dle francouzských právních předpisů
známé jako: „société anonyme, société en comman-
dite par actions, société    responsabilité limitée“ 
a průmyslové a obchodní veřejné provozovny a
podniky,

g) společnosti dle irských právních předpisů známé
jako: „public companies limited by shares or by
guarantee, private companies limited by shares 
or by guarantee“ (obchodní společnosti s ruče-
ním omezeným akciemi či zárukami, soukromé 

kapitálové společnosti s ručením omezeným akci-
emi nebo zárukami), orgány registrované dle
zákonů o průmyslové a podpůrné společnosti nebo
stavební spořitelny registrované dle zákonů o sta-
vebních spořitelnách,

h) společnosti dle italských právních předpisů známé
jako: „societ per azioni, societ in accomandita per
azioni, societ   a responsabilit   limitata“ a veřejné a
soukromé subjekty provozující průmyslovou a
obchodní činnost,

i) společnosti dle lucemburských právních předpisů
známé jako: „société anonyme, société en comman-
dite par actions“ a „société    responsabilité limi-
tée“,

j) společnosti dle nizozemských právních před-
pisů známé jako: „naamloze vennootschap“ 
a „besloten vennotschap met beperkte aansprake-
lijkheid“,

k) společnosti dle rakouských právních předpisů
známé jako: „Aktiengesellschaft“ a „Gesellschaft
mit beschränkter Haftung“,

l) obchodní společnosti nebo společnosti založené dle
občanského práva, které mají obchodní podobu,
družstva a veřejné podniky založené v souladu 
s portugalskými právními předpisy,

m) společnosti dle finských právních předpisů známé
jako: „osakeyhtiö/aktiebolag, osuuskunta/andels-
lag, säästöpankki/sparbank“ a „vakuutusyhtiö/för-
säkringsbolag“,

n společnosti dle švédských právních předpisů známé
jako: „aktiebolag“ a „försäkringsaktiebolag“,

o) společnosti založené dle právních předpisů Spoje-
ného království,

p) společnosti dle českých právních předpisů známé
jako: „akciová společnost“, „společnost s ručením
omezeným“, „veřejná obchodní společnost“,
„komanditní společnost“, „družstvo“;

q) společnosti dle estonských právních předpisů
známé jako: „täisühing“, „usaldusühing“, „osa-
ühing“, „aktsiaselts“, „tulundusühistu“;

r)  společnosti dle kyperských právních předpisů: spo-
lečnosti podle zákona o společnostech, veřejno-
právní subjekty stejně jako jakýkoliv jiný subjekt,
který je považován za společnost podle zákonů 
o daních z příjmů; 

s) společnosti dle lotyšských právních předpisů známé
jako: „akciju sabiedr ba“, „sabiedr ba ar ierobežotu
atbild bu“;

t) společnosti registrované podle litevského práva;
u) společnosti dle ma
arských právních předpisů

známé jako: „közkereseti társaság“, „betéti társa-
ság“, „közös vállalat“, „korlátolt felelősségű társa-
ság“, „részvénytársaság“, „egyesülés“, „közhasznú
társaság“, „szövetkezet“;

v) společnosti dle maltských právních předpisů známé
jako: „Kumpaniji ta‘ Responsabilita‘ Limitata“, 
„So jetajiet in akkomandita li l-kapital taghhom
maqsum f‘azzjonijiet“;
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w) společnosti dle polských právních předpisů známé
jako: „spółka akcyjna“, „spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością“;

x) společnosti dle slovinských právních předpisů
známé jako: „delniška družba“, „komanditna 
delniška družba“, „komanditna družba“, „družba 
z omejeno odgovornostjo“, „družba z neomejeno
odgovornostjo“;

y) společnosti dle slovenských právních předpisů
známé jako: „akciová spoločnost‘“, „spoločnos� 
s ručením obmedzeným“, „komanditná spoloč-
nost‘“, „verejná obchodná spoločnost‘“, „druž-
stvo“.‘

IV. Seznam daní uvedených v článku 3 písm. c)
směrnice Rady 90/434/EHS, ve znění směrnice
Rady 2005/19/ES a směrnice Rady 2006/98/ES:

— impôt des sociétés/vennootschapsbelasting v Belgii,
— selskabsskat v Dánsku,
— Körperschaftsteuer v Německu,
— ϕοροζ εισοδηματοζ νομικϖν προσϖπων κερδοκο−

πικου χαρακτηρα v Řecku,
— impuesto sobre sociedades ve Španělsku,
— impôt sur les sociétés ve Francii,
— corporation tax v Irsku,
— imposta sul reddito delle societ   v Itálii,
— impôt sur le revenu des collectivités v Lucembur-

sku,
— vennootschapsbelasting v Nizozemsku,
— imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas

v Portugalsku,
— corporation tax ve Spojeném království,
— Körperschaftsteuer v Rakousku,
— yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund 

ve Finsku,
— statlig inkomstskatt ve Švédsku,
— daň z příjmů právnických osob v České republice,
— tulumaks v Estonsku,
— Φοροζ Εισοδηματοζ na Kypru,
— uz  mumu ien  kuma nodoklis v Lotyšsku,
— pelno mokestis v Litvě,
— társasági adó v Ma
arsku,
— taxxa fuq l-income dhul na Maltě,
— podatek dochodowy od osób prawnych v Polsku,
— davek od dobička pravnih oseb ve Slovinsku,
— daň z príjmov právnických osôb na Slovensku,
— ����������	������ v Bulharsku*) ,
— impozit pe profit v Rumunsku**)

nebo jakékoli jiné dani, která některou z těchto daní 
v budoucnu nahradí.

______________________________

*) Příslušná daň je v oficiálním českém znění směrnice
publikovaném v Úředním věstníku Evropské unie

ze dne 20. 12. 2006, L363, str. 134, uvedena takto:
„����������	������ in Bulgaria“. 

**) Příslušná daň je v oficiálním českém znění směrnice
publikovaném v Úředním věstníku Evropské unie
ze dne 20. 12. 2006, L363, str. 134, uvedena takto:
„impozit pe profit in Romania“. 

V. Seznam daní uvedených v článku 2 odst. 1 písm. c)
směrnice 90/435/EHS, ve znění směrnice Rady

2003/123/ES a směrnice Rady 2006/98/ES:

— impôt des sociétés/vennootschapsbelasting v Belgii,
— selskabsskat v Dánsku,
— Körperschaftsteuer v Německu,
— ϕοροζ εισοδηματοζ νομικϖν προσϖπων κερδοκο−

πικου χαρακτηρα 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 Lucembur-

sku,
— vennootschapsbelasting v Nizozemsku,
— imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas

v Portugalsku,
— corporation tax ve Spojeném království,
— Körperschaftsteuer v Rakousku,
— yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund 

ve Finsku,
— statlig inkomstskatt ve Švédsku,
— daň z příjmů právnických osob v České republice,
— tulumaks v Estonsku,
— Φοροζ Εισοδηματοζ na Kypru,
— uz  mumu ien  kuma nodoklis v Lotyšsku,
— pelno mokestis v Litvě,
— társasági adó, osztalékadó v Ma
arsku,
— 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,
— ����������	������ v Bulharsku,
— impozit pe profit v Rumunsku

nebo jakékoli jiné dani, která některou z těchto daní 
v budoucnu nahradí.

VI. Seznam daní uvedených v článku 3 písm. a) 
směrnice Rady 2003/49/ES, ve znění směrnice 
Rady 2004/66/ES, směrnice Rady 2004/76/ES 

a směrnice Rady 2006/98/ES:

— impôt des sociétés/vennootschapsbelasting v Belgii,
— selskabsskat v Dánsku,
— Körperschaftsteuer v Německu,
— Φοροζ εισοδηματοζ νομικϖν προσϖπων v Řecku,
— impuesto sobre sociedades ve Španělsku,
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— 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 Lucembur-

sku,
— vennootschapsbelasting v Nizozemsku,
— Körperschaftsteuer v Rakousku,
— imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas 

v Portugalsku,
— yhteisöjen tulovero/ inkomstskatten för samfund 

ve Finsku,
— statlig inkomstskatt ve Švédsku,
— corporation tax (daň právnických osob) ve Spoje-

ném království,
— daň z příjmů právnických osob v České republice,
— tulumaks v Estonsku,
— Φοροζ Εισοδηματοζ na Kypru,
— uz  mumu ien  kuma nodoklis v Lotyšsku,

— pelno mokestis v Litvě,
— társasági adó v Ma
arsku,
— 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,
— ����������	������ v Bulharsku,
— impozit pe profit, impozitul pe veniturile obţinute

din România de nerezidenţi v Rumunsku.

Ing. Stanislav Špringl, v. r.
Ředitel odboru 15
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12

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

Referent: Ing. M. Kolitsch, tel.: 257 043 204 Č.j.: 11/20 471/2007-111
ze dne 16. února 2007

I.
Závazné ukazatele státního rozpočtu - rok 2007

Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné uka-
zatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol,
organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U),
jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze 
č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona 
č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky 
na rok 2007 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U 
příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu 
s tím, že v tištěné formě  výkazu (sumáře)  Fin 2-04 U
se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS
(kapitola) vykazuje.

Název ukazatele Číslo řádku Kontrolní
text r vazby

Specifické ukazatele - příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Daňové příjmy *) 7110
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti 7120 = ř. (7121 +7122)
v tom: pojistné na důchodové pojištění 7121

pojistné na nemocenské pojištění 
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 7122

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 7130 = součtu ř. 7131 až 7136
v tom: 

příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP
- programovací období 2004 až 2006 celkem 7131
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP
- programovací období 2007 až 2013 celkem 7132
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP
-  programovací období 2004 až 2006 celkem 7133
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP
-  programovací období 2007 až 2013 celkem 7134
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů 7135
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy
a přijaté transfery celkem 7136

ř. (7110+7120+7130) 
sl. 71, 72, 73 

=
(součtu položek třídy 1 až 4 

části I.) sl. 1, 2, 3
Specifické ukazatele - výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)

7201
7202
…

7299

VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
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Průřezové ukazatele                    (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7310 = ř. (7311 + 7312)
v tom: platy zaměstnanců 7311

ostatní platby za provedenou práci 7312
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 7320
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 7330
Platy zaměstnanců ve státní správě 7341
Platy příslušníků bezpečnostních sborů ve služebním poměru celkem 7342
z toho: Policie 7343

HZS 7344
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech      7346
Platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů     7347
Platy představitelů státní moci a některých orgánů            7348
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů
spolufinancovaných z prostředků EU celkem 7350 = ř. (7351 + 7354)
v tom: ze státního rozpočtu celkem 7351 = ř. (7352 + 7353)

v tom: institucionální výdaje celkem 7352
účelové výdaje celkem 7353

kryté příjmem z rozpočtu EU 7354
Národní program výzkumu 7361
Programy v působnosti poskytovatelů 7362
Veřejné zakázky 7363
Specifický výzkum na vysokých školách 7364
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 7365
Výdaje na mezinárodní konference 7370
Výdaje na mezinárodní konferenci o holocaustu I.  7371
Výdaje na mezinárodní konferenci o holocaustu II.  7372
Mezinárodní konference k problematice CITES
v oblasti služební kynologie celních správ 7373
FIREARMS (problematika balistiky a povýstřelových zplodin) 7374
Mezinárodní konference „Prevence kriminality v ČR a v Evropě“ 7375
Mezinárodní konference GŘ Vězeňské služby
- Vězeňské systémy v zemích EU 7376
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí 
poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně 7390
Zahraniční rozvojová spolupráce 7391
Program sociální prevence a prevence kriminality 7392
Program protidrogové politiky 7393
Podpora projektů integrace příslušníků rómské komunity 7394
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 7395
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP 
-  programovací období 2004 až 2006 celkem 7410 = ř. (7411 + 7412)
v tom: ze státního rozpočtu 7411

kryté příjmem z rozpočtu EU  7412
Výdaje na společnou zemědělskou politiku
- programovací období 2004 až 2006 7420 = ř. (7421 + 7422)
v tom: Horizontální plán rozvoje venkova - ze státního rozpočtu 7421

Horizontální plán rozvoje venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU 7422
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP
- programovací období 2007 až 2013 celkem 7430 = ř. (7431 + 7432)
v tom: ze státního rozpočt 7431

kryté příjmem z prostředků EU  7432
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Výdaje na společnou zemědělskou politiku
- programovací období 2007 až 2013 7440 = součtu ř. (7441 až 7446)
v tom:  přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu 7441

přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu 7442
podpora venkova - ze státního rozpočtu 7443
podpora venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU 7444
Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu 7445
Společná organizace trhu - kryté příjmem z rozpočtu EU 7446

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

kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů 7452
Další závazné ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)

Zvýšení stavu státních dluhopisů 7601
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 7602
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 7603

Další analytické údaje
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4) 7650

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

II.
Doplňující informace

Struktura části VII. výkazu Fin 2-04 U je koncipo-
vána tak, aby měla platnost v delším časovém hori-
zontu. V bloku „Další analytické údaje“ se vykazují
ukazatele, které nejsou závaznými ukazateli státního
rozpočtu, ale MF jejich plnění sleduje.

Údaje části VII. sumáře Fin 2-04 U jsou datovým
zdrojem pro generování sestav 504U Plnění závazných
ukazatelů státního rozpočtu za jednotlivé kapitoly. 
Údaje této části se vykazují následovně:
a) Údaje specifických ukazatelů - příjmy podle přílohy 

č. 4 k zákonu č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu ČR 
na rok 2007, vykazují OSS a správce kapitoly s odpo-
vídajícím číslem řádku části VII. výkazu/sumáře Fin 
2-04 U bloku Specifické ukazatele - příjmy.  

b) Údaje specifických ukazatelů - výdaje podle přílohy 
č. 4 k zákonu č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu ČR 
na rok 2007, vykazují OSS a správce kapitoly v části 
VII. výkazu/sumáře Fin 2-04 U bloku Specifické
uka-zatele - výdaje se stanoveným  číslem řádku
podle předaných algoritmů sestavy 504U příslušné

kapitole. Poslední dvojčíslí čísla řádku v podstatě
odpovídá pořadovému číslování závazných ukazatelů
tohoto bloku kapitoly. 

c) Údaje průřezových ukazatelů podle přílohy č. 4 
k zákonu č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu ČR 
na rok 2007, vykazují OSS a správce kapitoly s odpo-
vídajícím číslem řádku části VII. výkazu/sumáře 
Fin 2-04 U bloku Průřezové ukazatele.  

Část VII. byla rozšířena o údaje v sloupcích:
74 - Použití mimorozpočtových zdrojů,
75 - Převod neinvestičních prostředků do RF k 31. 12.,
76 -  Převod investičních prostředků do RF k 31. 12.

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



Strana 155Finanční zpravodaj 3/2007

Od března 2006 byla ve spolupráci s Českou poštou
zavedena daňová složenka pro placení vybraných druhů
daní. Hlavním cílem vzniku daňové složenky bylo zbavit
daňový subjekt povinnosti hradit manipulační poplatek
za úhradu daní v hotovosti.

Za prvních deset měsíců používání daňové složenky
tzn. od března do prosince roku 2006 bylo podáno 
2 524 370 daňových složenek, jejichž prostřednictvím
byly uhrazeny daně ve výši 3,9 mld. Kč. Přehled počtů
daňových složenek pro zaplacení daní na účet finanč-
ního či celního úřadu po jednotlivých měsících roku
2006 uvádí následující přehled:

Přehled podaných daňových složenek na ČP
od března do prosince roku 2006

Z hlediska počtu využívaných daňových složenek 
při placení daní v ČR za období březen až prosinec
2006 bylo nejvíce daňových složenek podáno při placení
daně z nemovitostí (2 181 406 kusů), daně z příjmů
fyzických osob podávajících přiznání (130 231 kusů)
a daně z převodu nemovitostí (56 109 kusů).

Služba České pošty v podobě daňové složenky bude
i nadále v roce 2007 poskytována daňovým subjektům
pro placení vybraných druhů daní v hotovosti na účet
finančního či celního úřadu a to jako forma placení

osvobozená od poštovních poplatků. I když daňová slo-
ženka je primárně určena pro hotovostní platby pro-
střednictvím České pošty, může být i nadále využívána
i k bezhotovostnímu placení daní formou interneto-
vého bankovnictví nebo příkazem k úhradě. V těchto
případech musí být při směrování na účet finančního
úřadu uvedeny všechny tři základní položky určující
číslo bankovního spojení FÚ v ČNB - předčíslí bankov-
ního účtu (označuje druh daně a u základních typů daní
je uveden na přední straně daňové složenky, nebo je
uveden v seznamu PBÚ, který je k dispozici na všech
poštách), číslo účtu FÚ a kód banky (vždy 0710). Pokud
se jako cílové číslo účtu uvede pouze číslo účtu FÚ
a druh daně, tedy bez předčíslí bankovního účtu, není
platba na účet FÚ přijata a je vrácena odesílateli.

V roce 2007 zůstává tvar daňové složenky stejný jako
v roce 2006. V souvislosti s rozvojem technologických
možností je připravován projekt na zavedení čárového
kódu na daňové složence, což umožní snímat zakódo-
vané údaje a snížit výskyt chyb v důsledku omylu 
při přepisování vyplněných údajů a dojde k celkové
úspoře času při zpracování dat. Současně s tím budou
realizovány i drobné úpravy textu na daňové složence,
které vyplynuly z dosavadních zkušeností z praxe 
po zavedení této služby. 

Veškeré další informace týkající se daňové složenky
ale i placení daní je možné nalézt na internetových
stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz)
nebo na internetových stránkách Ministerstva financí
ČR (www.mfcr.cz) a byly publikovány v časopisu
Finanční zpravodaj (FZ č. 11-12/2006). 

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

Rozvoj IS daňové správy

13

Placení daní pomocí daňové složenky v roce 2006 a 2007 

Referent: Ing. Jitka Doležalová, tel.: 257 044 487 Čj.: 47/21 455/2007-474

Rok 2006
Počet Částka

daňových složenek v mil. Kč

březen 70 705 597,9
duben 65 595 467,9
květen 1 866 759 941,7
červen 164 076 353,9
červenec 68 606 340,1
srpen 48 983 178,8
září 54 829 185,1
říjen 72 080 331,8
listopad 61 709 204,5
prosinec 51 028 262,2

Celkem 2 524 370 3 863,9
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Obsah:
1) Nové části XI. a XII. finančního výkazu
2) Mimorozpočtové prostředky, převody do rezerv-

ních fondů kapitol 
3) Atribut „Nástroj“
4) Atribut „Zdroj“
5) Ukazatele (vazba na část VII. finančního výkazu)
6) Kontrolní vazby

Ad 1) Nové části XI. a XII. finančního výkazu

V souladu s požadavky kladenými mezinárodními
metodikami mimo jiné na postup výpočtu vládního
deficitu / přebytku bylo nezbytné zajistit vykazování
EU-prostředků a prostředků souvisejících (viz níže) na
úrovni jednotlivých položek druhového třídění v příj-
mech a položek druhového třídění a paragrafů odvět-
vového třídění ve výdajích organizačních složek státu
a státních fondů podle platné rozpočtové skladby, a to
v členění podle nástroje a zdroje financování. Finanční
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol,
jimi zřízených organizačních složek státu a státních
fondů (Fin 2-04U) byl proto rozšířen o část XI. Příjmy
z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle
nástroje a zdroje financování a část XII. Výdaje spolu-
financované z rozpočtu EU a související výdaje v čle-
nění podle nástroje a zdroje financování. 

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v čle-
nění podle nástroje a zdroje financování

V části XI. finančního výkazu jsou sledovány:
I. příjmy z rozpočtu EU, tj. příjmy určené na krytí té

části výdajů realizovaných v rámci nástrojů uvede-

ných v Tabulce 1 (mimo finanční mechanismy),
která je nebo má být spolufinancována Evropskou
unií,

II. související příjmy1), kterými jsou:
II. a příjmy z EHP / Norska / Švýcarska, tj. příjmy

určené na krytí té části výdajů realizovaných
v rámci finančních mechanismů, která je nebo
má být spolufinancována EHP / Norskem /
Švýcarskem,

II.b národní financování, tj. příjmy určené na krytí
té části výdajů realizovaných v rámci nástrojů
uvedených v Tabulce 1, která je nebo má být
financována národními prostředky2).

Všechny výše uvedené příjmy se v části XI. finančního
výkazu sledují bez ohledu na to:
a) odkud byly přijaty3)

b) o jaké prostředky se jedná4)

c) zda byly přijaty jako záloha před realizací
výdaje či jako refundace po realizaci výdaje,
na jehož (spolu)financování jsou určeny,

d) zda byly přijaty jako rozpočtové5) či mimoroz-
počtové6).

Příjmy které nevstupují do části I. Rozpočtové 
příjmy finančního výkazu, nejsou zahrnuty ani v části
XI. 

Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy (dále jen
„příjmy“) v členění podle nástroje a zdroje financování
se vykazují podle jednotlivých položek druhového tří-
dění platné rozpočtové skladby na úrovni schváleného
rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku
roku.

14

Metodický pokyn k části XI. a XII. finančního výkazu Fin 2-04U 

Referent: Ing. D. Sojková, e-mail: Dagmar.Sojkova@mfcr.cz Čj.: 11/20 471/2007-111
ze dne 16. února 2007

----------------------------------------------------------------------------
1)

Obecně jsou v části XI. finančního výkazu sledovány v rámci nástrojů spolufinancovaných z EU příjmy z rozpočtu EU a národní finan-
cování a v rámci nástrojů spolufinancovaných z EHP / Norska / Švýcarska rovněž příjmy z EHP / Norska / Švýcarska a národní finan-
cování. Vyhláška č. 22/2007 Sb. zavádí pojmy „příjmy z rozpočtu EU“ a „související příjmy“, proto součástí souvisejících příjmů jsou
jak příjmy z EHP / Norska / Švýcarska a související národní financování, tak národní financování u nástrojů spolufinancovaných z EU.

2)
Na úrovni organizačních složek státu a státních fondů se bude jednat pravděpodobně spíše o teoretický případ, např. získá-li státní
fond prostředky na národní financování ze státního rozpočtu.

3)
Např. příjmy z rozpočtu EU a příjmy z EHP / Norska / Švýcarska nemusí být nutně přijaty přímo z EU či EHP / Norska / Švýcarska,
ale též od Národního fondu, od kapitoly SR či dokonce u OSS převedeny z účtů rezervních fondů na jejich příjmové účty za účelem
realizace (viz dále část ad 2) ).

4)
Např. jako příjmy z rozpočtu EU mohou být označeny též prostředky přijaté od kapitoly státního rozpočtu v rámci touto kapitolou
poskytnutého předfinancování, tj. v podstatě prostředky „národní“ a nikoliv „evropské“.

5)
Byly uvažovány v rámci schváleného rozpočtu, resp. rozpočtu po změnách.

6)
Nad rámec schváleného rozpočtu, resp. rozpočtu po změnách.
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XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a souvise-
jící výdaje v členění podle nástroje a zdroje finan-
cování

V části XII. finančního výkazu jsou sledovány:
I. výdaje spolufinancované z rozpočtu EU, tj. ta část

výdajů, realizovaných v rámci nástrojů uvedených
v Tabulce 1 (mimo finanční mechanismy), která je
nebo má být spolufinancována z EU,

II. související výdaje7), kterými jsou:
II. a výdaje spolufinancované z EHP / Norska /

Švýcarska, tj. ta část výdajů, realizovaných
v rámci finančních mechanismů, která je nebo
má být spolufinancována z EHP / Norska /
Švýcarska,

II.b národní financování, tj. ta část výdajů realizo-
vaných v rámci nástrojů uvedených v Tabulce
1, která je nebo má být financována z národ-
ních prostředků.

Všechny výše uvedené výdaje se v části XII. finančního
výkazu sledují bez ohledu na to, zda:

a) byly realizovány před přijetím odpovídajících
příjmů určených na jejich (spolu)financování
(tj. dočasně kryty z jiných zdrojů8)) anebo až
po jejich přijetí,

b) byly výsledkem realizace rozpočtových či
mimorozpočtových příjmů anebo se jedná
o převody do rezervních fondů kapitol.

Výdaje, které nevstupují do části II. Rozpočtové 
výdaje finančního výkazu, nejsou zahrnuty ani v části
XII. 

Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související
výdaje (dále jen „výdaje“) v členění podle nástroje
a zdroje financování se vykazují podle jednotlivých
položek druhového třídění a podle paragrafů odvětvo-
vého třídění platné rozpočtové skladby na úrovni schvá-
leného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku 
od počátku roku.

Ad 2) Mimorozpočtové prostředky, převody do rezerv-
ních fondů kapitol

V částech XI. a XII. finančního výkazu jsou v rámci
výsledku od počátku roku vykazovány též všechny
mimorozpočtové prostředky v příjmech a výdajích
a převody do rezervních fondů kapitol. 

Mimorozpočtové prostředky v příjmech

Na úrovni výsledku od počátku roku jsou v části XI.
finančního výkazu sledovány na příslušných položkách
druhového třídění podle platné rozpočtové skladby
v členění podle nástroje a zdroje financování též mimo-
rozpočtové prostředky, které byly součástí příjmů 
ve sledovaném období. Jedná se o převody prostředků
z rezervních fondů na příjmové účty kapitol 
za účelem jejich realizace a dále o zahraniční pro-
středky přijaté nad rámec schváleného rozpočtu, resp.
rozpočtu po změnách (viz též sl. 74 v části VII. finanč-
ního výkazu). 

Mimorozpočtové prostředky a převody do rezervních
fondů kapitol ve výdajích

Na úrovni výsledku od počátku roku jsou v části XII.
finančního výkazu sledovány na příslušných položkách
druhového třídění a paragrafech odvětvového třídění
podle platné rozpočtové skladby v členění podle
nástroje a zdroje financování též výdaje, které jsou 
ve sledovaném období výsledkem realizace9) mimoroz-
počtových prostředků v příjmech (viz výše) (viz též
sl. 74 v části VII. finančního výkazu).

Na úrovni výsledku od počátku roku jsou v rámci části
XII. finančního výkazu sledovány na příslušných polož-
kách druhového třídění a paragrafech odvětvového tří-
dění podle platné rozpočtové skladby v členění podle
nástroje a zdroje financování též převody do rezervních
fondů10) kapitol (viz též sl. 75 a 76 v části VII. finančního
výkazu). (Převáděné prostředky si jak při převodu 
do rezervního fondu, tak při následném převodu 

----------------------------------------------------------------------------
7)

Obecně jsou v části XII. finančního výkazu sledovány v rámci nástrojů spolufinancovaných z EU výdaje spolufinancované z rozpočtu
EU a národní financování a v rámci nástrojů spolufinancovaných z EHP / Norska / Švýcarska rovněž výdaje spolufinancované z EHP /
Norska / Švýcarska a národní financování. Vyhláška č. 22/2007 Sb. zavádí pojmy „výdaje spolufinancované z rozpočtu EU“ a „souvi-
sející výdaje“, proto součástí souvisejících výdajů jsou jak výdaje spolufinancované z EHP / Norska / Švýcarska a související národní
financování, tak národní financování u nástrojů spolufinancovaných z EU.

8)
Typicky např. předfinancování u kapitol státního rozpočtu.

9)
Za realizaci se nepovažuje (zpětný) převod nevyčerpaných finančních prostředků do rezervních fondů kapitol. Tyto (zpětné) převody
do rezervních fondů jsou společně s převody z titulu nerealizování „výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU“, které byly součástí schvá-
leného rozpočtu, resp. rozpočtu po změnách ve sledovaném roce, uvedeny ve sl. 75 a 76 části VII. finančního výkazu.

10)
(Zpětné) převody nevyčerpaných finančních prostředků a současně převody nerealizovaných „výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU“,
které byly součástí schváleného rozpočtu, resp. rozpočtu po změnách ve sledovaném roce do rezervních fondů kapitol.
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z rezervních fondů kapitol na jejich příjmové účty zacho-
vávají svůj charakter z hlediska atributu „Nástroj“
a „Zdroj“.)

Ad 3) Atribut „Nástroj“

Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně podle jednot-

livých nástrojů (viz Tabulka 1). Přitom volba kódu 
pro nástroj, který se vyskytuje jak v programovacím
období 2004 až 2006, tak v programovacím období 2007 
až 2013 není dána rokem, v němž je finanční výkaz
sestavován. Relevantní je programovací období, v němž
byl nástroj, jehož se konkrétní příjmy nebo výdaje
týkají, schválen.

Tabulka 1: Přehled nástrojů (číselník atributu „Nástroj“)
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Ad 3) Atribut „Zdroj“ Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně podle jednot-
livých zdrojů financování (viz Tabulka 2).

Příjmy

Kódem 1 (= Prostředky CZ) se označí přijaté národní
financování; kódem 6 (= Prostředky z rozpočtu EU) se
označí příjmy z rozpočtu EU za předpokladu, že 
se nejedná o přijetí předfinancování poskytnutého
kapitolami státního rozpočtu; kódem 7 (= Prostředky 
z rozpočtu EU - předfinancování z ústředních rozpo-
čtů) se označí příjmy z rozpočtu EU za předpokladu, 
že se jedná o přijetí předfinancování poskytnutého
kapitolami státního rozpočtu11); kódem 9 (= Prostředky
ze zahraničí/Finanční mechanismy) se označí příjmy 
z EHP / Norska / Švýcarska. To vše v souladu s částí 
ad 1).

Výdaje

Kódem 1 (= Prostředky CZ) se označí výdaje 
na národní financování; kódem 6 (= Prostředky z roz-

počtu EU) se označí výdaje spolufinancované z rozpo-
čtu EU za předpokladu, že byly kryty již obdrženými
příjmy z rozpočtu EU (včetně přijatého předfinanco-
vání poskytnutého kapitolami státního rozpočtu);
kódem  7 (= Prostředky z rozpočtu EU - předfinanco-
vání z ústředních rozpočtů) se označí výdaje spolufi-
nancované z rozpočtu EU za předpokladu, že byly
dočasně předfinancovány12) a v tomto rozsahu se oče-
kává následná refundace příjmy z rozpočtu EU; kódem
9 (=  Prostředky ze zahraničí/Finanční mechanismy) se
označí výdaje spolufinancované z EHP/ Norska / Švý-
carska. To vše v souladu s částí ad 1).

(Pozn.: Převody do rezervních fondů kapitol z titulu
nerealizování „výdajů, krytých příjmy z rozpočtu EU“,
které byly součástí schváleného rozpočtu, resp. 
rozpočtu po změnách ve sledovaném roce, mají kód
atributu „Zdroj“ = 713) ; tyto prostředky budou
následně na příjmové účty kapitol z rezervních fondů 

1) Údaje uvedené ve sloupci „Fond“ mají pouze informativní charakter. Příjmy a výdaje nejsou v členění podle fondu sledovány.
2) Týká se pouze kapitol státního rozpočtu: čísla ukazatelů uvedená ve sloupci „Ukazatel“ jsou k jednotlivým specifickým ukazatelům 

na straně příjmů a průřezovým ukazatelům na straně výdajů přiřazena v Tabulce 3. Vztah částí XI. a XII. k části VII. finančního výkazu
je popsán v částech ad 5) a ad 6).

----------------------------------------------------------------------------
11)

Kód atributu „Zdroj“ = 7 použijí státní fondy v případě, že přijímají předfinancování poskytnuté kapitolami; u organizačních složek
státu připadá použití tohoto kódu v úvahu při převodu prostředků z rezervních fondů kapitol na jejich příjmové účty za účelem jejich
realizace za předpokladu, že s kódem atributu „Zdroj“ = 7 byly tyto prostředky do rezervních fondů v minulosti převedeny.

12)
U státních fondů předfinancováním není realizace výdaje spolufinancovaného z rozpočtu EU, je-li kryt již přijatým předfinancováním
poskytnutým příslušnou kapitolou státního rozpočtu (refundaci příjmem z rozpočtu EU v tomto případě očekává tato kapitola); před-
financováním je realizace výdaje spolufinancovaného z rozpočtu EU, je-li dočasně předfinancován státním fondem, tj. státní fond oče-
kává příslušnou refundaci příjmy z rozpočtu EU. Podstatou je, že výdaj označený kódem atributu „Zdroj“ = 7 typicky v podstatě
zakládá vznik pohledávky vůči EU (přestože se o ní zpravidla neúčtuje).

13)
Jedná se o výdaj, který je v určitém slova smyslu rovněž předfinancován - příjmy z rozpočtu EU na jeho krytí nejsou k dispozici.

Tabulka 2: Zdroje financování (číselník atributu „Zdroj“)
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za účelem jejich realizace převedeny se stejným kódem
atributu „Zdroj“, tj. = 7.)

Ad 5) Ukazatele (vazba na část VII. finančního výkazu)
(Týká se pouze kapitol státního rozpočtu.)

U kapitol státního rozpočtu, u nichž součástí finanč-
ního výkazu je též část VII. Závazné ukazatele státního
rozpočtu a další analytické údaje, je nezbytné dbát 
na konzistentnost této části s novými částmi XI. a XII.

Platnost kontrolních vazeb (viz část ad 6) ) plní důleži-
tou funkci pro ověření správnosti uváděných skuteč-
ností. Současně tak v jistém slova smyslu část VII.
obsahující agregované údaje poskytuje „rychlou“ infor-
maci o tom, u kterých kapitol dochází anebo má 
v daném rozpočtovém období dojít k realizaci někte-
rého z nástrojů uvedených v Tabulce 1 a podat základní
přehled o struktuře jejich financování, která je
následně detailně na úrovni jednotlivých položek pří-
jmů a položek a paragrafů výdajů popsána pro jednot-
livé nástroje v částech XI. a XII.

Pozn.: Arabské číslice označují ukazatele související s částmi příjmů a výdajů majícími kód atributu „Zdroj“ roven 6 (= Prostředky 
z rozpočtu EU), 7 (= Prostředky z rozpočtu EU - předfinancování z ústředních rozpočtů) nebo 9 (= Prostředky 
ze zahraničí/Finanční mechanismy/); římské číslice označují ukazatele související s částmi příjmů a výdajů majícími kód atributu
„Zdroj“ roven 1 (= Prostředky CZ).

Tabulka 3: Přehled souvisejících ukazatelů pro kapitoly státního rozpočtu
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Příjmy z rozpočtu EU a příjmy z EHP / Norska / Švý-
carska jsou součástí specifických ukazatelů na straně
příjmů (viz Tabulka 3 - ukazatele 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c a 5).
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a výdaje spo-
lufinancované z EHP / Norska / Švýcarska jsou součástí
průřezových ukazatelů na straně výdajů (viz Tabulka 3 -
ukazatele 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c a 5). Národní financování14)

je součástí průřezových ukazatelů na straně výdajů (viz
Tabulka 3 - ukazatele I, II, III, IVa, IVb, IVc a V)
(detailněji viz Tabulka 4). 

(K obsahu sl. 73, 74 a 75 v části VII. finančního výkazu
viz část ad 2).)

Ad 5) Kontrolní vazby
(Týká se pouze kapitol státního rozpočtu.)

Pro údaje uvedené v částech VII., XI. a XII. finanč-
ního výkazu platí kontrolní vazby uvedené v Tabulce 
4.

----------------------------------------------------------------------------
14)

Ve smyslu výdajů na národní financování.
15)

U ukazatele 4a (přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu) nepřipadá kód atributu „Zdroj“ = 6 v úvahu.

Tabulka 4: Kontrolní vazby mezi částmi VII., XI. a XII. finančního výkazu

Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu
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Obsah:
1) Nové části XI. a XII. finančního výkazu 
2) Atribut „Nástroj“
3) Atribut „Zdroj“

Ad 1) Nové části XI. a XII. finančního výkazu

V souladu s požadavky kladenými mezinárodními
metodikami mimo jiné na postup výpočtu vládního
deficitu / přebytku bylo nezbytné zajistit vykazování
EU-prostředků a prostředků souvisejících (viz níže) 
na úrovni jednotlivých položek druhového třídění 
v příjmech a položek druhového třídění a paragrafů
odvětvového třídění ve výdajích územně samospráv-
ných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních
rad regionů soudržnosti a to v členění podle nástroje 
a zdroje financování. Finanční výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtů územních samosprávných celků, regio-
nálních rad a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12M) 
byl proto rozšířen o část XI. Příjmy z rozpočtu EU 
a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje
financování a část XII. Výdaje spolufinancované z roz-
počtu EU a související výdaje v členění podle nástroje 
a zdroje financování. 

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v čle-
nění podle nástroje a zdroje financování

V části XI. finančního výkazu jsou sledovány:
I. příjmy z rozpočtu EU, tj. příjmy určené 

na krytí té části výdajů realizovaných v rámci
nástrojů uvedených v Tabulce 1 (mimo finanční
mechanismy), která je nebo má být spolufinanco-
vána Evropskou unií, 

II. související příjmy1), kterými jsou:
II. a příjmy z EHP / Norska / Švýcarska, tj. příjmy

určené na krytí té části výdajů realizovaných 

v rámci finančních mechanismů, která je nebo
má být spolufinancována EHP / Norskem /
Švýcarskem,

II.b národní financování, tj. příjmy určené na krytí
té části výdajů realizovaných v rámci nástrojů
uvedených v Tabulce 1, která je nebo má být
financována národními prostředky.

Všechny výše uvedené příjmy se v části XI. finančního
výkazu sledují bez ohledu na to:

a) odkud byly přijaty2)

b) o jaké prostředky se jedná3)

c) zda byly přijaty jako záloha před realizací
výdaje či jako refundace po realizaci výdaje,
na jehož (spolu) financování jsou určeny.

(Pozn.: Příjmy z rozpočtu EU jsou typicky přijímány 
od kapitol státního rozpočtu, příjmy z EHP / Norska /
Švýcarska od Národního fondu.)

Příjmy které nevstupují do části I. Rozpočtové příjmy
finančního výkazu, nejsou zahrnuty ani v části XI.

Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy (dále jen „pří-
jmy“) v členění podle nástroje a zdroje financování se
vykazují podle jednotlivých položek druhového třídění
platné rozpočtové skladby na úrovni schváleného rozpo-
čtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku.

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a souvise-
jící výdaje v členění podle nástroje a zdroje finan-
cování

V části XII. finančního výkazu jsou sledovány:
I. výdaje spolufinancované z rozpočtu EU, tj. ta část

výdajů, realizovaných v rámci nástrojů uvedených 
v Tabulce 1 (mimo finanční mechanismy), která je
nebo má být spolufinancována z EU,

15

Metodický pokyn k části XI. a XII. finančního výkazu Fin 2-12M 

Referent: Ing. D. Sojková, e-mail: Dagmar.Sojkova@mfcr.cz Čj.: 11/20 471/2007-111
ze dne 16. února 2007

----------------------------------------------------------------------------
1)

Obecně jsou v části XI. finančního výkazu sledovány v rámci nástrojů spolufinancovaných z EU příjmy z rozpočtu EU a národní finan-
cování a v rámci nástrojů spolufinancovaných z EHP / Norska / Švýcarska rovněž příjmy z EHP / Norska / Švýcarska a národní finan-
cování. Vyhláška č. 22/2007 Sb. zavádí pojmy „příjmy z rozpočtu EU“ a „související příjmy“, proto součástí souvisejících příjmů jsou
jak příjmy z EHP / Norska / Švýcarska a související národní financování, tak národní financování u nástrojů spolufinancovaných z EU.

2)
Např. příjmy z rozpočtu EU a příjmy z EHP / Norska / Švýcarska nemusí být nutně přijaty přímo z EU či EHP / Norska / Švýcarska.
Příjmy z rozpočtu EU budou typicky přijímány od kapitol státního rozpočtu; příjmy z EHP / Norska / Švýcarska budou typicky přijí-
mány od Národního fondu.

3)
Např. jako příjmy z rozpočtu EU mohou být označeny též národní prostředky přijaté od kapitoly státního rozpočtu v rámci touto kapi-
tolou poskytnutého předfinancování, tj. v podstatě prostředky „národní“ a nikoliv „evropské“.
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II. související výdaje4), kterými jsou:
II. a výdaje spolufinancované z EHP / Norska /

Švýcarska, tj. ta část výdajů, realizovaných 
v rámci finančních mechanismů, která je nebo
má být spolufinancována z EHP / Norska /
Švýcarska,

II.b národní financování, tj. ta část výdajů realizo-
vaných v rámci nástrojů uvedených v Tabulce
1, která je nebo má být financována z národ-
ních prostředků. 

Všechny výše uvedené výdaje se v části XII. finančního
výkazu sledují bez ohledu na to, zda byly realizovány
před přijetím odpovídajících příjmů určených na jejich
(spolu)financování (tj. dočasně kryty z jiných zdrojů)
anebo až po jejich přijetí.

Výdaje, které nevstupují do části II. Rozpočtové výdaje
finančního výkazu, nejsou zahrnuty ani v části XII.

Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související
výdaje (dále jen „výdaje“) v členění podle nástroje 
a zdroje financování se vykazují podle jednotlivých
položek druhového třídění a podle paragrafů odvětvo-
vého třídění platné rozpočtové skladby na úrovni schvá-
leného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku 
od počátku roku.

Ad 3) Atribut „Nástroj“

Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně podle jednot-
livých nástrojů (viz Tabulka 1). Přitom volba kódu pro
nástroj, který se vyskytuje jak v programovacím období
2004 až 2006, tak v programovacím období 2007 až
2013 není dána rokem, v němž je finanční výkaz sesta-
vován. Relevantní je programovací období, v němž byl
nástroj, jehož se konkrétní příjmy nebo výdaje týkají,
schválen.

----------------------------------------------------------------------------
4)

Obecně jsou v části XII. finančního výkazu sledovány v rámci nástrojů spolufinancovaných z EU výdaje spolufinancované z rozpočtu
EU a národní financování a v rámci nástrojů spolufinancovaných z EHP / Norska / Švýcarska rovněž výdaje spolufinancované z EHP /
Norska / Švýcarska a národní financování. Vyhláška č. 22/2007 Sb. zavádí pojmy „výdaje spolufinancované z rozpočtu EU“ a „souvi-
sející výdaje“, proto součástí souvisejících výdajů jsou jak výdaje spolufinancované z EHP / Norska / Švýcarska a související národní
financování, tak národní financování u nástrojů spolufinancovaných z EU.

Tabulka 1: Přehled nástrojů (číselník atributu „Nástroj“)
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Ad 3) Atribut „Zdroj“ Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně podle jednot-
livých zdrojů financování (viz Tabulka 2).

*) Údaje uvedené ve sloupci „Fond“ mají pouze informativní charakter. Příjmy a výdaje nejsou v členění podle fondu sledovány.

Tabulka 2: Zdroje financování (číselník atributu „Zdroj“)

Příjmy

Kódem 1 (= Prostředky CZ) se označí přijaté národní
financování; kódem 5 (= Prostředky EU) se označí pří-
jmy z rozpočtu EU; kódem 9 (=  Prostředky ze zahra-
ničí/Finanční mechanismy) se označí příjmy z EHP /
Norska / Švýcarska. To vše v souladu s částí ad 1).

Výdaje

Kódem 1 (= Prostředky CZ) se označí výdaje na
národní financování; kódem 5 (= Prostředky EU) se

označí výdaje spolufinancované z rozpočtu EU; kódem
9 (=  Prostředky ze zahraničí/Finanční mechanismy) se
označí výdaje spolufinancované z  příjmů z EHP / Nor-
ska / Švýcarska. To vše v souladu s částí ad 1).

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