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Pokyn č. D - 308
o stanovení lhůt v daňovém řízení

Referent: Ing. T. Macíková, tel.: 257 044 371 Č.j.: 43/18 392/2007-431

S ohledem na ustanovení § 34c zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“), kdy je
daňový subjekt oprávněn upozornit podnětem na
nečinnost správce daně, a z důvodu vyřizování podání
daňových subjektů v přiměřených lhůtách, zejména
s přihlédnutím k principům „dobré správy“ stanovím
pro územní finanční orgány, celní orgány a věcně pří-
slušné daňové odbory Ministerstva financí (dále jen
„orgán finanční správy“) k vyřízení podání daňového
subjektu nebo jiné osoby zúčastněné na daňovém řízení
lhůty:

I.
Délka lhůt

Při vyřizování níže specifikovaných podání daňových
subjektů nebo jiných osob zúčastněných na daňovém
řízení se stanoví následující lhůty: 

1. 6 měsíců
a) pro vydání rozhodnutí o závazném posouzení 

dle ustanovení § 34b zákona o správě daní
a poplatků a za podmínek vymezených ve zvlášt-
ním daňovém zákoně, pokud zvláštní zákon
nestanoví jinak, 

b) pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustanovení
§ 50 zákona o správě daní a poplatků, 

c) pro vydání rozhodnutí o povolení obnovy řízení
nebo pro vydání rozhodnutí ve věci obnovy řízení
dle ustanovení § 55 zákona o správě daní
a poplatků,

d) pro vydání rozhodnutí o prominutí daně 
dle ustanovení § 55a zákona o správě daní
a poplatků,

e) pro vydání rozhodnutí o povolení přezkoumání
rozhodnutí nebo pro vydání rozhodnutí ve věci
přezkoumání rozhodnutí dle ustanovení § 55b
zákona o správě daní. 

2. 3 měsíce
a) pro vydání rozhodnutí o delegaci místní přísluš-

nosti dle ustanovení § 5 odst. 3 zákona o správě
daní a poplatků,

b) pro vydání rozhodnutí o vyloučení pracovníků
správce daně dle ustanovení § 26 odst. 6 zákona
o správě daní a poplatků,

c) pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustanovení
§ 49 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků,

d) pro vydání rozhodnutí o námitce dle ustanovení
§ 52 zákona o správě daní a poplatků, 

e) pro vydání rozhodnutí o posečkání daně
a o povolení splátek dle ustanovení § 60 zákona
o správě daní a poplatků, 

f) pro vydání rozhodnutí o prominutí daňového
nedoplatku dle ustanovení § 65 zákona o správě
daní a poplatků. 

3. 30 dnů
a) pro vydání rozhodnutí o námitce v průběhu

daňové kontroly dle ustanovení § 16 odst. 6
zákona o správě daní a poplatků, lhůta končí nej-
později ke dni ukončení daňové kontroly, 

b) pro vydání rozhodnutí o registraci (osvědčení)
a o změnách registrace dle ustanovení § 33
zákona o správě daní a poplatků, 

c) pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustanovení
§ 49 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků, 

d) pro vydání rozhodnutí o stížnosti na plátce daně
dle ustanovení § 51 odst. 4 zákona o správě daní
a poplatků, 

e) pro vydání rozhodnutí o reklamaci dle ustano-
vení § 53 zákona o správě daní a poplatků, 

f) pro vydání rozhodnutí o opravě zřejmých omylů
a nesprávností dle ustanovení § 56 zákona
o správě daní a poplatků. 

II. 
Běh lhůt

1. Lhůty stanovené tímto pokynem se počítají ode dne
doručení podání daňového subjektu nebo jiné osoby
zúčastněné na daňovém řízení orgánu finanční
správy. Výjimkou je případ vydání rozhodnutí ve věci
obnovy řízení dle ustanovení § 55 zákona o správě
daní a poplatků a vydání rozhodnutí ve věci pře-
zkoumání rozhodnutí dle ustanovení § 55b zákona
o správě daní a poplatků (čl. I odst. 1 písm. c a čl.
I odst. 1 písm. e), kdy jsou lhůty počítány ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí o povolení obnovy
řízení, resp. ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
o přezkoumání rozhodnutí. V případě vrácení odvo-
lání nadřízeným orgánem finanční správy nižšímu
orgánu finanční správy (čl. I odst. 2 písm. c a čl.
I odst. 3 písm. c) se lhůty počítají ode dne, kdy je
odvolání vráceno. Jestliže není podání doručeno
místně příslušnému orgánu finanční správy, prodlu-
žují se lhůty stanovené čl. I o jeden měsíc. 
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2. Do běhu stanovených lhůt se nezapočítává doba
dožádání podle ustanovení § 5 zákona o správě daní
a poplatků, doba doplňování podání podle ustano-
vení § 21 odst. 8 zákona o správě daní a poplatků,
doba prověřování údajů při registraci podle ustano-
vení § 33 odst. 11 zákona o správě daní a poplatků,
doba doplňování vyžádaných nebo dalších podkladů
a poskytovaných vysvětlení na základě výzvy správce
daně dle ustanovení § 43 zákona o správě daní
a poplatků, doba doplňování odvolání podle ustano-
vení § 48 odst. 5 a odst. 6, příp. podle ustanovení § 50
odst. 3 zákona o správě daní a poplatků. Běh lhůt se
staví ode dne odeslání požadavku (výzvy) do dne
obdržení odpovědi. Běh lhůt se staví i po dobu sou-
stře�ování či doplňování stanovisek a podkladů 
od daňových subjektů, ostatních správců daní, či
jiných osob, která jsou nezbytná pro vyřízení podání.
Ke stavění běhu lhůt může dojít i opakovaně. Dále
se do běhu lhůt nepočítá doba od odeslání výzvy
k zaplacení správního poplatku do uplynutí doby
určené k úhradě správního poplatku, případně do
dne úhrady správního poplatku, je-li zaplacen 
do dne nabytí právní moci rozhodnutí o zastavení
řízení dle ustanovení § 27 zákona o správě daní
a poplatků.

3. V případě opravných prostředků vyřizovaných věcně
příslušnými odbory Ministerstva financí se běh lhůt
staví po dobu projednání ve zvláštních komisích
ustavených ministrem financí.

4. Je-li podání daňovým subjektem doplněno a toto
doplnění je správci daně doručeno jeden měsíc
a méně před uplynutím lhůty stanovené podle 
čl. I příp. prodloužené podle tohoto čl. odst. 5 až 7,
lhůta pro vyřízení se prodlužuje o jeden měsíc ode
dne doručení doplnění orgánu daňové a celní správy
příslušnému k rozhodnutí. Obdobně se postupuje při
opakovaném doplnění.

5. Ve složitých a odůvodněných případech může lhůty
stanovené podle čl. I. odst 1 a 2 a odst. 3 písm. c, 
f prodlužovat nejblíže nadřízený orgán finanční
správy, v případě žádosti věcně příslušného daňo-
vého odboru Ministerstva financí a v případě žádosti
věcně příslušného odboru Generálního ředitelství
cel věcně příslušný náměstek ministra, nejvýše na
dvojnásobek původní lhůty k vyřízení.

6. Ve složitých a odůvodněných případech může lhůty
stanovené podle čl. I. odst 3 písm. a, b, d, e prodlu-
žovat ředitel územního finančního orgánu a ředitel
celního orgánu příslušného k rozhodnutí, nejvýše 
na dvojnásobek původní lhůty k vyřízení.

7. V mimořádných a odůvodněných případech,
zejména u případů s mezinárodním prvkem, může
věcně příslušný daňový odbor Ministerstva financí
dále prodlužovat původní lhůty k vyřízení i nad
rámec shora stanovených lhůt, pokud k vyřízení
nestačila již lhůta prodloužená. Prodloužil-li lhůtu
náměstek ministra podle odst. 5, je k dalšímu pro-
dloužení příslušný ministr.

8. Běh výše uvedených lhůt je limitován prekluzivní
lhůtou podle ustanovení § 47 zákona o správě daní
a poplatků, popř. podle lhůty stanovené zvláštním
daňovým zákonem (např. § 22 zákona č. 357/1992
Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 44a odst. 8
zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
atd.). Dále je běh lhůt limitován podle povahy řízení
také lhůtou obsaženou v ustanovení § 70 zákona
o správě daní a poplatků. 

III.
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Lhůty stanovené tímto pokynem se použijí u všech
daňových řízení zahájených po dni zveřejnění tohoto
pokynu ve Finančním zpravodaji.

2. Tímto pokynem se ruší Pokyn č. D-125 o stanovení
lhůt pro vyřízení odvolání proti vyměření a dodateč-
nému vyměření daně č.j. 252/35 646/95.

Ing. Miroslav Kalousek, v. r.
ministr financí
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Pokyn č. D - 311
k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou

o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
a z majetku, včetně Protokolu k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 31/2007)

Referent: Marie Kamanová, tel.: 257 043 398 Č.j.: 15/56 742/2007-153

Ministerstvo financí České republiky vydává k uplat-
nění nové mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu
zdanění s Rakouskem tento Pokyn.

Článek 1

Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou repub-
likou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňo-
vému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně
Protokolu k ní, byla podepsána v Praze dne 8. června
2006 . Uvedená smlouva vstoupila v platnost dne 22.
března 2007. 

Podle článku 27 se její ustanovení uplatňují takto:
a) pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na pří-

jmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2008 nebo
později;

b) pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku,
na příjmy nebo majetek za každý daňový rok začína-
jící 1. ledna 2008 nebo později.

Článek 2

Osoby, které jsou rezidenty jednoho smluvního státu
mají dle některých ustanovení smlouvy nárok na snížení
daně, popř. na úplné osvobození od daně ve druhém
smluvním státě (např. články 10, 11 a 12). Pro uplatnění
tohoto nároku pro české daňové rezidenty jsou
v Rakousku možné dva rozdílné postupy, a to proce-
dura poskytnutí daňové úlevy u zdroje nebo procedura
refundace. Rozhodnutí o tom, který postup je vhod-
nější, přísluší plátci příjmu, přičemž je ovlivněno sku-
tečností, zda mu byla či nebyla poskytnuta veškerá
nezbytná dokumentace, která by mu při případné
následné daňové kontrole umožnila dostatečně proká-
zat, že příjemce platby byl skutečně oprávněn ke sní-
žení, popř. osvobození od daně vybírané srážkou.  

Plátce příjmu tedy může při výplatě plateb přímo apli-
kovat smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, tzn. že se
automaticky uplatňuje snížená sazba daně dle smlouvy
v souladu s příslušným ustanovením smlouvy. 

Plátce příjmu je přitom povinen uchovávat nezbytné
dokumenty, aby mohl dokázat, že byly naplněny právní

předpoklady podle daňové smlouvy. Za účelem získání
daňové úlevy u zdroje je příjemce příslušných příjmů
povinen podat žádost, a to na vyplněném tiskopisu ZS -
QU 1 (pro fyzické osoby) nebo ZS - QU 2 (pro práv-
nické osoby). 

Plátce splní dokumentační požadavky, pokud uvedené
tiskopisy, které mu byly předány, jsou
- řádně vyplněny příjemcem plateb,
- potvrzeny českým místně příslušným správcem daně,

a
- doloženy dodatečnými specifickými doklady, jsou-li

takové vyžadovány podle smlouvy.

Příjemci, kteří nemají svůj druhořadý daňový domicil
v Rakousku, ani nepobírají ze zdrojů v Rakousku 
více než 10.000,- EUR v kalendářním roce, nemusejí
předkládat potvrzení o daňové rezidenci vystavené 
českým místně příslušným správcem daně na tiskopi-
sech ZS - QU 1 nebo ZS - QU 2.   

Článek 3

Podrobné informace k této problematice jsou
v Rakousku publikovány v Nařízení DTC-Relief, Fede-
ral Gazette III č. 92/2005 ve znění Federal Gazette II
č. 44/2006. V části 5 tohoto Nařízení jsou specifikovány
případy, kdy není možné automaticky poskytnout 
žádnou daňovou úlevu u zdroje. Jedná se např. o pří-
pady, kdy příjemci jsou ryzí holdingové společnosti,
„letterbox“ společnosti, nadace, trusty, investiční fondy,
atd. 

Článek 4

Jestliže je obchodní společnost podle českého práva
považována za fiskálně transparentní, např. veřejná
obchodní společnost, o daňovou úlevu u zdroje musí
požádat v Rakousku každý partner (společník). Jestliže
částka vyplacená partnerovi přesahuje 10.000,- EUR, 
je nutno předložit žádost na tiskopisu ZS - QU 1 nebo
2, potvrzenou českým místně příslušným správcem
daně. Plátce příjmu přitom odpovídá za uchovávání
v evidenci jak názvu a adresy obchodní společnosti, tak
i jmen a adres partnerů. 
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Článek 5

Pokud plátce příjmu snížil daň v souladu s rakouskými
předpisy, ale smlouva umožňuje částečné nebo úplné
osvobození, je možno následně požádat o částečnou
nebo úplnou refundaci rakouské daně. 

Žádosti o refundaci se podávají na tiskopisech ZS - RD
1 (německá verze) nebo ZS - RE 1 (anglická verze)
spolu s příslušnými dokumenty a zasílají se na adresu:

Finanzamt Bruck-Eisenstadt-Oberwart
A 7001, Eisenstadt
Neusiedlerstrasse 46
tel. + 43-2682-62831-0 

Žádost o refundaci je nutno doložit příslušnými
doklady, z nichž je zřejmá výše daně, která byla u zdroje
skutečně sražena. V závislosti na typu příjmu se použije
příloha A pro dividendy, B pro licenční poplatky nebo
C pro ostatní příjmy podléhající srážkové dani. 

Refundace je poskytnuta za předpokladu, že zaslané
tiskopisy ZS - RD 1 nebo ZS - RE 1 a příslušné přílohy
A, B nebo C jsou
- řádně vyplněny příjemcem plateb, 
- potvrzeny českým místně příslušným správcem daně,

a
- doloženy dodatečnými doklady prokazujícími výši

sražené daně.

Článek 6

Jestliže je obchodní společnost podle českého práva
považována za fiskálně transparentní, žádost o refun-
daci daně v Rakousku musí podat každý partner. Pokud
by o refundaci daně žádala holdingová společnost, je
třeba uvést i skutečné vlastníky holdingové společnosti.

Článek 7

Všechny tiskopisy zmíněné v tomto Pokynu jsou
dostupné na internetové adrese: www.bmf.gv.at/ser-
vice/formulare/steuern/detail.htm?FTYP=zws.

Článek 8

Dne 1. ledna 2008 přestane být v platnosti a přestane 
se provádět ve vztazích mezi Českou republikou
a Rakouskou republikou Smlouva mezi Českosloven-
skou socialistickou republikou a Rakouskou republi-
kou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu
a z majetku, která byla podepsána ve Vídni dne 7.
března 1978 (Sbírka zákonů č. 48/1979).

Tímto pozbývá platnosti:
- příslušná část Pokynu zveřejněného ve Finančním

zpravodaji č.5/1980 (č.j.: VI/1-317/80), článek II.,
bod 7. Rakousko;

- Pokyn zveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 7/1982
(č.j.: VI/1-11.546/82);

- Pokyn zveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 10-
11/1993 (č.j.: 251/62479/93);

- Sdělení publikované ve Finančním zpravodaji č. 4-
5/2000 (č.j.: 251/34910/2000), a

- Sdělení publikované ve Finančním zpravodaji
č. 2/2002 (č.j.: 494/9290/2002).

Ing. Stanislav Špringl, v. r.
ředitel odboru 15
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Pokyn č. R 2-07
k řízení programů a provozování informačního systému programového financování

Referent: Ing J. Kokeš, tel.: 257 042 448 Č.j.: 11/81 759/2007-113
ze dne 3. 10. 2007

Čl. 1
Předmět úpravy

Tento pokyn obsahuje postup Ministerstva financí
(dále jen „ministerstvo“), správce programu a účast-
níka programu při přípravě, realizaci, financování
a vyhodnocování programu nebo akce podle zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu 
na financování programů reprodukce majetku (dále jen
„vyhláška“).

Pokyn se vztahuje na programy nebo akce s účastí
státního rozpočtu a prostředků státního rozpočtu, které
jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie,
fondů NATO nebo z prostředků Evropského hospo-
dářského prostoru a Norska (dále jen „EHP“) nebo
z úvěru se státní zárukou.

Pokyn dále popisuje používání informačního systému
programového financování (dále jen „ISPROFIN“),
který spravuje ministerstvo.

Čl. 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto pokynu jsou uvedeny pojmy podle
vyhlášky, které jsou doplněny vymezením pojmů běžně
užívaných v rozpočtových pravidlech:

a) správce programu je útvar správce kapitoly podle 
§ 3 písm. g) rozpočtových pravidel, který odpo-
vídá za hospodaření s prostředky státního rozpočtu
na financování programů,

b) účastník programu je organizační složka státu,
anebo právnická nebo fyzická osoba financující pří-
pravu a realizaci akce s použitím prostředků stát-
ního rozpočtu včetně prostředků státního rozpočtu,
které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské
unie, NATO nebo z prostředků EHP nebo úvěrů
poskytnutých se státní zárukou,

c) program je soubor věcných, časových a finančních
podmínek pro pořízení nebo technické zhodnocení
hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátko-
dobého majetku, jeho údržbu a opravy, případně
pro jiné činnosti potřebné k dosažení stanovených
cílů,

d) podprogram je část programu podle § 12 odst. 1 
rozpočtových pravidel, stanovená po dohodě
s ministerstvem správcem programu, k realizaci cílů

uvedených v dokumentaci programu; každý pro-
gram obsahuje nejméně jeden podprogram,

e) akce je vymezená část podprogramu stanovená
správcem programu k realizaci cílů uvedených ve
schválené dokumentaci programu,

f) projekt je akce stanovená správcem programu, který
určí pravidla pro jeho řízení a obsah jeho dokumen-
tace; akce financovaná formou individuálně posuzo-
vaných výdajů nebo individuálních dotací (dále jen
„individuálně posuzované výdaje“) je vždy projekt,

g) investiční záměr je přípravná dokumentace pro evi-
denci v ISPROFIN a pro registraci akce správcem
programu,

h) dokumentace akce jsou technické a ekonomické
podklady a doklady pro rozhodování správce pro-
gramu o účasti státního rozpočtu na financování
realizace akce,

i) reprodukce majetku jsou činnosti spojené s poříze-
ním, technickým zhodnocením, opravami a udržo-
váním hmotného a nehmotného majetku,

j) indikátor je kvalitativní ukazatel definovaný v doku-
mentaci programu, který specifikuje konkrétní cíl
nebo efektivnost,

k) parametr je ukazatel definovaný v dokumentaci
programu, investičním záměru akce a v dokumen-
taci projektu, který specifikuje obsah nebo formu
reprodukce majetku a vyjadřuje se v měrných jed-
notkách, např. fyzikálních, technických, časových,
finančních atd.,

l) evidence akce je zápis dat týkající se akce správcem
programu do ISPROFIN na základě informací 
předaných účastníkem programu; evidencí akce sta-
novuje správce programu předběžnou alokaci pro-
středků státního rozpočtu,

m) Registrační list akce je dokument, ve kterém
správce programu stanoví postup účastníka pro-
gramu do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
nebo do Stanovení výdajů na financování akce orga-
nizační složky státu s tím, že jde o příslib prostředků
pro případ splnění podmínek uvedených v Regist-
račním listu akce,

n) Rozhodnutí o poskytnutí dotace je dokument
vydaný správcem programu podle § 14 odst. 3 roz-
počtových pravidel pro fyzické a právnické osoby,

o) Stanovení výdajů na financování akce organizační
složky státu (dále jen „Stanovení výdajů na financo-
vání akce“) je dokument, kterým správce programu
stanoví účelové určení, tj. věcný, časový a finanční
rámec účasti prostředků státního rozpočtu,
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p) ukončení akce je závazný termín, kdy účastník pro-
gramu dosáhne stanoveného účelu a splnění podmí-
nek realizace akce stanovené správcem programu;
u stavebních akcí je tímto termínem vydání kolau-
dačního rozhodnutí nebo povolení k předčasnému
užívání stavby nebo rozhodnutí o uvedení stavby 
do zkušebního provozu v právní moci, podle zvlášt-
ního právního předpisu, tj. zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), pokud správce programu neurčí jiný doku-
ment, v němž stanoví podmínky pro ukončení akce,

q) expertizní posudek je hodnocení investičního
záměru nebo dokumentace projektu a posouzení
společenské potřeby a národohospodářského
efektu, vypracované odborně způsobilou právnic-
kou nebo fyzickou osobou, popř. správcem pro-
gramu, pokud je vybaven příslušně kvalifikovanými
pracovníky,

r) zadávací podmínky jsou veškeré požadavky a pod-
mínky zadavatele, obsažené v oznámení zadáva-
cího řízení a upřesněné v zadávací dokumentaci,
které musí být uchazečem v nabídce splněny, podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Čl. 3
Dokumentace programu

1. Dokumentaci programu předkládá správce pro-
gramu v písemné a elektronické verzi ministerstvu
do konce května běžného roku. V případě schválení
dokumentace programu bude financování pro-
gramu zahrnuto do návrhu státního rozpočtu pro
následující rok.

2. V dokumentaci programu a dokumentaci podpro-
gramu správce programu uvede zejména:
a) identifikační údaje podle přílohy č. 1 vyhlášky

a číselný kód stanovený po dohodě s minister-
stvem,

b) termíny přípravy, realizace a vyhodnocení pro-
gramu,

c) členění na podprogramy a jejich číselné kódy
stanovené po dohodě s ministerstvem,

d) specifikaci věcných cílů programu a jejich zdů-
vodnění, jejichž dosažení se kontroluje při 
závěrečném vyhodnocení programu a jejich zdů-
vodnění,

e) indikátory a parametry podprogramů a jejich
technicko-ekonomické zdůvodnění,

f) bilanci potřeb a zdrojů financování programu
a jeho podprogramů podle přílohy č. 1 vyhlášky,
včetně účasti státního rozpočtu, fondů NATO
a prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo
mají být kryty z rozpočtu Evropské unie nebo
z prostředků EHP,

g) obsah investičního záměru, obsah žádosti
o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpo-
moci, obsah dokumentace projektu a systém kri-

térií pro jejich posouzení z hlediska zabezpečení
a realizace cílů programu,

h) pravidla na úhradu faktur za provedené práce
z prostředků státního rozpočtu, možnosti úhrad
daně z přidané hodnoty investorům z prostředků
státního rozpočtu a systém kontrol tohoto čer-
pání; daň z přidané hodnoty nesmí být hrazena
ze státního rozpočtu v případě, že účastník pro-
gramu je plátcem DPH a může uplatnit odpočet
daně z přidané hodnoty na vstupu podle zvlášt-
ního právního předpisu, tj. zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty; pokud se účastník
programu stal plátcem daně z přidané hodnoty
během realizace akce nebo uplatní odpočet této
daně dodatečně, např. po závěrečném vyhodno-
cení akce, vrátí do státního rozpočtu dotaci ve
výši odpočtu,

i) vymezení kontrolní činnosti správce programu
při hospodaření s prostředky státního rozpočtu,
jinými peněžními prostředky státu a prostředky
státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty
z rozpočtu Evropské unie ve fázi přípravy, reali-
zace a vyhodnocení programu, podprogramu
a akce podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole) a dále podle
předpisů a požadavků Evropské unie nebo EHP
u programů spolufinancovaných z prostředků
Evropské unie nebo z prostředků EHP.

3. Správce programu předkládá ministerstvu doku-
mentaci programu ve formě, která odpovídá pravid-
lům zabezpečení ochrany utajovaných informací
podle zvláštního právního předpisu, například
zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti nebo
zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách
České republiky.

4. Program spolufinancovaný z rozpočtu Evropské
unie (tj. operační program) může obsahovat jeden
nebo více programů podle § 12 rozpočtových pravi-
del.

5. U programu spolufinancovaného z rozpočtu Evrop-
ské unie správce programu zajistí, aby jeho činnost
respektovala princip oddělení funkcí v souladu
s přímo aplikovatelným právním předpisem Evrop-
ských společenství, tj. článkem 58 písm. b) naří-
zení Rady Evropského společenství č. 1083/2006 
ze dne 11. července 2006, o obecných ustanove-
ních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti
a o zrušení nařízení Evropského společenství
č. 1260/1999.

6. Programy spolufinancované z rozpočtu Evropské
unie, které podle právních předpisů Evropských
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společenství podléhají schválení Evropskou komisí,
mohou být Evropské komisi předloženy až po sou-
hlasu ministerstva, případně vlády.

7. Je-li u programů předpokládaná účast státního 
rozpočtu nejméně 5 000 000 000 Kč, stanovuje výši
účasti státního rozpočtu a závazné ukazatele pro-
gramu vláda.

8. Pokud je program současně programem spolufinan-
covaným z rozpočtu Evropské unie, posuzuje se
také, zda je dokumentace programu v souladu s roz-
hodnutím Evropské komise nebo Výboru pro EHP.
V případě, že program obsahuje veřejnou podporu,
je nezbytná notifikace u Evropské komise, popří-
padě stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže.

Čl. 4
Závěrečné vyhodnocení programu

1. Závěrečné vyhodnocení programu lze předložit až
po závěrečném vyhodnocení všech akcí, které pro-
gram obsahuje. Jiný postup je možný pouze se 
souhlasem ministerstva a pouze za předpokladu, 
že již nebudou čerpány prostředky státního 
rozpočtu. V programu nemohou být zahájeny akce,
které by nebyly ukončeny do doby ukončení pro-
gramu.

2. Pro závěrečné vyhodnocení programu předloží
správce programu ministerstvu:
a) přehled o čerpání prostředků státního rozpočtu 

na financování programu včetně prostředků,
které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evrop-
ské unie nebo z prostředků EHP na formuláři
v příloze č. 1 vyhlášky,

b) zprávu o plnění cílů programu stanovených
v dokumentaci programu,

c) skutečně dosažené hodnoty indikátorů a para-
metrů stanovených podle § 3 odst. 3 písm. b)
vyhlášky.

3. Ministerstvo závěrečné vyhodnocení ve lhůtě 30 dnů
od předložení schválí nebo sdělí správci programu
požadavky na dopracování zprávy o závěrečném
vyhodnocení. Pokud program schválila vláda, před-
loží správce programu závěrečné vyhodnocení vládě
ve lhůtě 30 dnů od vyjádření ministerstva.

Čl. 5
Registrace akce

1. Přípravu a realizaci akce zajiš	uje účastník pro-
gramu v rámci vymezeném dokumentací programu,
Registračním listem akce, Stanovením výdajů na
financování akce nebo Rozhodnutím o poskytnutí
dotace.

2. Akce spolufinancované z rozpočtu Evropské unie,
které podle právních předpisů Evropských spole-
čenství podléhají schválení Evropskou komisí, jsou
vždy financovány formou individuálně posuzova-
ných výdajů a mohou být Evropské komisi předlo-
ženy až po vydání Registračního listu akce se
souhlasem ministerstva.

3. Akce financované z prostředků EHP se předkládají
ke schválení Výboru pro EHP.

4. U akcí podle odstavce 2 a 3 se investičním záměrem
rozumí dokumentace podle přímo aplikovatelného
právního předpisu Evropské unie nebo požadavků
Výboru pro EHP.

5. Stanovení výdajů na financování akce nebo vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, u akcí podle
odstavce 2 a 3, je podmíněno kladným stanoviskem
Evropské komise respektive Výboru pro EHP.

6. Pro vydání Registračního listu akce předloží organi-
zační složka státu investiční záměr akce a ostatní
účastníci programu žádost o dotaci, jejíž obsah sta-
noví správce programu v dokumentaci programu.
Součástí žádosti je vždy investiční záměr.

7. Správce programu po předložení investičního
záměru nebo žádosti o dotaci podle odstavce 6, u akcí
s účastí státního rozpočtu nižší než 100 000 000 Kč,
v termínech stanovených v dokumentaci programu:
a) eviduje akci zápisem do ISPROFIN,
b) po posouzení investičního záměru nebo žádosti

o dotaci, podle kriterií stanovených v dokumen-
taci programu pro výběr akcí, stanoví závazné
termíny, indikátory, parametry, výši účasti stát-
ního rozpočtu a podmínky pro další přípravu
a realizaci akce,

c) vystaví Registrační list akce (viz vzor formuláře
R 05 197 v příloze č. 1),

d) nevystaví Registrační list, pokud uzná, že pod-
klady dodané s žádostí jsou dostatečné pro
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebo

e) vrátí investiční záměr k doplnění, případně
oznámí, že se státní rozpočet na financování
nebude podílet.

8. U akcí, které jsou financovány formou individuálně
posuzovaných výdajů požádá správce programu
ministerstvo o souhlas s vydáním Registračního listu
a současně předloží závěry expertizního posouzení
investičního záměru.

9. U akcí, které jsou financovány formou individuálně
posuzovaných výdajů požádá správce programu
ministerstvo o souhlas se zadávacími podmínkami
akce. Bez souhlasu ministerstva nelze zadávací pod-
mínky zveřejnit.
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10. Pro evidenci a registraci akce v ISPROFIN platí
zásada, že souhrn výdajů státního rozpočtu u všech
evidovaných a registrovaných akcí nesmí být větší,
než je hodnota závazného ukazatele výdajů na pří-
slušný program.

Čl. 6
Obsah investičního záměru

1. Investiční záměr stavební akce, který věcně
a funkčně vymezuje stavbu, časový průběh přípravy
a realizace stavby, obsahuje:
a) zdůvodnění nezbytnosti stavby a vyhodnocení

její efektivnosti a návratnosti v rozsahu a formě
stanovené správcem programu v dokumentaci
programu,

b) požadavky na urbanistické a architektonické
řešení stavby, stavebně-technické řešení stavby,
vlastnosti stavebních konstrukcí, tepelně-tech-
nické parametry, odolnost a zabezpečení z hle-
diska požární a civilní ochrany a souhrnné
požadavky na plochy a prostory,

c) územně technické podmínky pro přípravu území,
včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě
a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přelo-
žek sítí, napojení na dopravní infrastruk-
turu, vliv stavby, provozu a výroby na životní pro-
středí, zábor zemědělského půdního fondu nebo
pozemků určených k plnění funkcí lesa,

d) majetkoprávní vztahy doložené snímkem katast-
rální mapy a výpisem z katastru nemovitostí,

e) požadavky na zabezpečení budoucího provozu
(užívání) stavby zejména surovinami, energiemi,
vodou a pracovníky, popř. předpokládanou výši
finančních potřeb jak na provoz, tak na repro-
dukci pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady
v roce následujícím po roce uvedení stavby do
provozu,

f) zhodnocení přínosu stavby k řešení problému
zaměstnanosti,

g) vyhodnocení navrhovaného řešení z hlediska
předpisů hygienických, jakostních, bezpečnost-
ních, ochrany zdraví při práci apod.,

h) dokumentaci současného stavu, včetně rozhodu-
jících technicko-ekonomických údajů provozu
(užívání) obnovované kapacity v případě rekon-
strukce, modernizace a oprav,

i) disponibilitu navržených zdrojů financování,
j) vstupní údaje uvedené v příloze č. 2 vyhlášky

v rozsahu stanoveném správcem programu, k)
další doklady vyžádané správcem programu.

2. Investiční záměr nestavební akce, který představuje
pořízení strojů a zařízení nebo jejich technické
zhodnocení a opravy, pořízení a technické zhodno-
cení nehmotného majetku, nákup nemovitostí atd.,
vymezuje časový průběh přípravy a realizace akce,
obsahuje:

a) zdůvodnění nezbytnosti akce a vyhodnocení její
efektivnosti a návratnosti v rozsahu a formě sta-
novené správcem programu v dokumentaci pro-
gramu,

b) technický popis pořizovaného majetku nebo
jeho zhodnocení a předpokládané využití,

c) zabezpečení podmínek pro hospodárné využí-
vání pořízeného majetku, popřípadě jiných
výstupů realizace akce se specifikací finančních
potřeb a zdrojů úhrady včetně roku následují-
cího po roce dokončení,

d) zhodnocení přínosu akce k řešení problému
zaměstnanosti,

e) specifikace a vyhodnocení navrhovaného řešení
z hlediska předpisů hygienických, jakostních,
bezpečnostních nebo ochrany zdraví při práci,

f) disponibilitu navržených zdrojů financování,
g) vstupní údaje uvedené v příloze č. 2 vyhlášky

v rozsahu stanoveném správcem programu,
h) další doklady vyžádané správcem programu.

3. Investiční záměr výstavby, obnovy nebo moderni-
zace informačních a komunikačních technologií
obsahuje nad rámec vymezený v požadavcích na
investiční záměr nestavební akce:
a) datový obsah a vazby systému na veřejné infor-

mační systémy a na informační systémy veřejné
správy,

b) upřesnění funkčních a bezpečnostních požadavků,
c) specifikaci alternativ řešení a jejich důsledků,

zejména z hlediska technického, časového, tech-
nologického a z hlediska způsobu zabezpečení,

d) kritéria pro posuzování alternativ,
e) vymezení okruhu uživatelů,
f) schopnost začlenění systému do odpovídajících

informačních systémů Evropských společenství.

4. Investiční záměr u ostatních akcí s účastí státního
rozpočtu nižší než 100 000 000 Kč a u akcí na
obnovu majetku po haváriích a živelních pohromách
obsahuje nejméně:
a) věcné vymezení a zdůvodnění nezbytnosti akce,
b) u stavební akce územně technické podmínky 

pro přípravu území, včetně napojení na roz-
vodné a komunikační sítě a kanalizaci,

c) posouzení navrhovaného řešení z hlediska před-
pisů hygienických, jakostních, bezpečnostních,
ochrany zdraví při práci apod.,

d) ověření navržených zdrojů financování a jejich
disponibility,

e) vstupní údaje uvedené v příloze č. 2 vyhlášky
v rozsahu stanoveném správcem programu.

Čl. 7
Financování akce

1. Organizační složka státu financuje realizaci akce
v souladu se Stanovením výdajů na financování akce
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(vzor formuláře R 05 198A v příloze č. 1), vydaným
správcem programu v rozsahu stanoveném v Regist-
račním listu akce.

2. Fyzická nebo právnická osoba financuje realizaci
akce v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace
(vzor formuláře R 05 198B v příloze č. 1) vydaným
správcem programu po posouzení:
a) žádosti účastníka programu vypracované v roz-

sahu stanoveném v Registračním listu akce,
b) dokumentace projektu, jejíž obsah stanoví

správce programu.

3. Vydání dokumentů uvedených v odstavci 1 a 2 je
podmíněno:
a) kladným posouzením dokumentace programu

ministerstvem,
b) souhlasem Evropské komise respektive Výboru

pro EHP u akcí uvedených v čl. 5 odst. 2 a 3,
c) souhlasem ministerstva v případě, že je akce

financována formou individuálně posuzovaných
výdajů.

4. K žádosti o souhlas ministerstva podle odstavce 3
písm. c) přikládá správce programu návrh přísluš-
ného dokumentu a výsledek expertizního posouzení
dokumentace projektu.

5. Souhlas ministerstva podle odstavce 3 písm. c) se
požaduje rovněž v případě změny závazně určených
termínů, indikátorů, parametrů a ukazatelů bilance
potřeb a zdrojů financování akce.

6. Pokud účastník programu zjistí, že nemůže zabez-
pečit realizaci akce v souladu s obsahem Registrač-
ního listu akce nebo Rozhodnutí o poskytnutí
dotace nebo Stanovení výdajů na financování akce,
neprodleně o tom informuje správce programu
a požádá ho, aby rozhodl o změně příslušného
dokumentu.

Čl. 8
Čerpání prostředků státního rozpočtu

na financování programů

1. Správce programu zabezpečuje financování akce
prostřednictvím určené banky formou:
a) Pokynu k nastavení rozpočtového limitu (formu-

lář České národní banky) na úhradu faktur
dodavatele z výdajových účtů státního rozpočtu
vedených Českou národní bankou pro organi-
zační složku státu nebo příspěvkovou organizaci
a právnickou osobu ve vlastnictví státu.

b) Pokynu k nastavení rozpočtového limitu (vzor
formuláře R 05 195 v příloze č. 1) pro poskytnutí
dotace na úhradu faktur dodavatele, které
vybrané bance předloží účastník programu, tj.
právnická nebo fyzická osoba, rozpočtová nebo

příspěvková organizace zřízená územně správ-
ním celkem, obec, město nebo občanské sdru-
žení.

c) Příkazu k převodu prostředků na účet příjemce
dotace (vzor formuláře R 05 196 v příloze č. 1),
který vybrané bance předloží účastník programu,
tj. právnická nebo fyzická osoba, rozpočtová
nebo příspěvková organizace zřízená územně
správním celkem, obec, město nebo občanské
sdružení.

2. K poskytování prostředků ze státního rozpočtu
podle odstavce 1 písm. b) nebo c) uzavírá minister-
stvo smlouvy s vybranými bankami.

3. Výši limitu od počátku roku podle odstavce 1 písm.
b) stanoví správce programu vyplněním slupce 5 a 6
Pokynu k nastavení rozpočtového limitu. Pro zvý-
šení nebo snížení stanoveného limitu se použije
další Pokyn k nastavení rozpočtového limitu s vyš-
ším pořadovým číslem. Ve sloupci 3 a 4 se uvede
výše změny a ve sloupci 5 a 6 se stanoví nový limit 
od počátku roku.

4. Pokyn k nastavení rozpočtového limitu podle
odstavce 1 písm. b) předkládá účastník programu na
pobočce vybrané banky. Účastník programu může
prostředky státního rozpočtu čerpat do výše stano-
veného limitu po předložení originálu nebo ověřené
kopie faktury a vyplněním příkazu k úhradě na for-
muláři banky. Na faktuře musí být, kromě náleži-
tostí daňového dokladu, uveden název a evidenční
číslo akce v ISPROFIN. Název a evidenční číslo
akce může na fakturu doplnit účastník programu.
Uvedená specifikace provedených prací a rozsah
fakturované dodávky musí být v souladu s doku-
mentací akce.

5. Příkaz k převodu prostředků na účet příjemce
dotace podle odstavce 1 písm. c) vystavuje správce
programu a účastník programu ho předkládá
vybrané bance.

6. Příkazem k úhradě a Příkazem k převodu pro-
středků na účet příjemce dotace podle odstavce 1
písm. c) lze převádět prostředky v českých korunách
(CZK) pouze na bankovní účet vedený pobočkou
banky v České republice.

7. Správce kapitoly zasílá v průběhu roku na účet
Ministerstva financí u vybrané banky zálohy
postupně podle dohodnutého splátkového kalen-
dáře. Celková výše záloh převedená na tento účet
musí odpovídat celkové výši uvolněných limitů na
jednotlivé akce.

8. Jestliže správce programu poskytne vybrané bance
z výdajového účtu státního rozpočtu vedeného Čes-
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kou národní bankou zálohu na úhrady podle
odstavce 1 písm. b) nebo c), vrátí mu vybraná banka
nevyčerpanou zálohu před koncem rozpočtového
roku na účet, ze kterého byla záloha poskytnuta.

9. Ministerstvo zajistí, aby správce programu měl pří-
stup k informaci o aktuální výši čerpání prostředků
státního rozpočtu nejméně 1x měsíčně, případně
dohodne se správcem programu jiný termín nebo
postup.

Čl. 9
Čerpání prostředků na financování akce

prostřednictvím vybrané banky

1. Pro období od 1. ledna 2007 je smlouva podle čl. 8
odst. 2 uzavřena s konsorciem bank HVB Bank
Czech Republic a.s. a Česká pojiš	ovna a.s. (dále
jen „banka“).

2. Předkládá-li účastník programu Pokyn k nastavení
rozpočtového limitu podle čl. 8 odst. 1 písm. b) na
pobočce HVB Bank Czech Republic a.s., nebo
České pojiš	ovny a.s. (dále jen „pobočka HVB/ČP“),
zřídí si u ní tzv. technický účet pro čerpání pro-
středků státního rozpočtu. Základní služby spojené
se založením a vedením technického účtu, čerpáním
prostředků státního rozpočtu a výpisy o výplatě
dotací v časových intervalech – ročně, čtvrtletně
nebo měsíčně poskytuje banka bezplatně. Jiné poža-
davky účastníka programu je banka oprávněna zpo-
platnit podle platného ceníku banky.

3. Fakturu a příkaz k úhradě, předané na pobočku
HVB/ČP podle čl. 8 odst. 4, zašle pracovník
pobočky HVB/ČP na centrálu banky ke schválení
a proplacení. Při zakládání technického účtu lze
dohodnout zaslání faktury na pobočku HVB/ČP
elektronicky. Na pobočce HVB/ČP vyplní pracovník
pobočky příkaz k úhradě a zašle jej elektronicky
zpět účastníkovi programu. Ten jej vytiskne, pode-
píše podle podpisového vzoru a originál příkazu
k úhradě a originál nebo ověřenou kopii faktury
zašle poštou zpět na pobočku HVB/ČP. Po schválení
platby centrálou banky bude Příkaz k úhradě pro-
placen. Předložený originál faktury nebo její ově-
řená kopie bude vrácen účastníkovi programu.

4. Příkaz k převodu prostředků na účet příjemce
dotace podle odstavce 1 písm. c) vystavuje správce
programu a účastník programu ho předkládá
pobočce HVB/ČP, u které má účastník programu
zřízen technický účet podle odstavce 2. V poli 
„na vrub účtu“ se uvede číslo technického účtu
účastníka programu. Vyplacená částka se zahrnuje
do celkového limitu nastaveného Pokynem k nasta-
vení rozpočtového limitu, který nelze překročit.
Pokud dosud nemá účastník programu otevřen

technický účet, lze ponechat pole „na vrub účtu“
prázdné. Po založení účtu lze jeho číslo dodatečně
doplněnit.

5. Příkaz k převodu prostředků na účet příjemce
dotace bez vystavení Pokynu k nastavení rozpočto-
vého limitu předává správce kapitoly přímo centrále
HVB Bank a.s. s tím, že pro úhradu z centrálního
účtu uvede správce programu v poli „na vrub účtu“
číslo účtu 900500510/2700.

6. Čerpání podle odstavce 5 lze výjimečně uplatnit 
i při vystaveném Pokynu k nastavení rozpočtového
limitu. Správce programu zajistí, aby součet pro-
středků vydaných přes centrální účet a nastavený
limit od počátku roku na pobočce HVB/ČP nepře-
kročil stanovený roční rozpočet.

7. Příkaz k převodu prostředků na účet příjemce
dotace musí být podepsán a orazítkován přesně
podle podpisového vzoru. Formulář pro podpisový
vzor je uveden v příloze č. 3.

Čl. 10
Závěrečné vyhodnocení akce

1. Účastník programu předloží správci programu v ter-
mínu pro závěrečné vyhodnocení akce, stanoveném
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Stanovení
výdajů na financování akce nebo v Registračním
listu akce:
a) vyúčtování a finanční vypořádání prostředků

státního rozpočtu, včetně prostředků státního
rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpo-
čtu Evropské unie,

b) skutečně dosažené hodnoty indikátorů, para-
metrů a plnění podmínek stanovených v Roz-
hodnutí o poskytnutí dotace nebo Stanovení
výdajů na financování akce nebo v Registračním
listu akce,

c) u stavebních akcí předloží doklady, které účast-
níka programu opravňují stavbu užívat podle
zvláštního právního předpisu, tj. zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon),

d) zprávy z kontrol prováděných podle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů nebo dalšími
stanovenými předpisy,

e) další dokumenty stanovené v Rozhodnutí
o poskytnutí dotace nebo Stanovení výdajů na
financování akce nebo v Registračním listu akce.

2. Zjistí-li správce programu v podkladech zpracova-
ných podle odstavce 1 závady, upozorní na ně účast-
níka programu a určí lhůtu pro jejich odstranění.
Pokud zjistí neoprávněné použití prostředků stát-
ního rozpočtu podá podnět příslušnému finančnímu
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úřadu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů. V případě předání podnětu finanč-
nímu úřadu přeruší řízení o závěrečném vyhodno-
cení akce a upozorní na tuto skutečnost účast-
níka programu. Závěrečné vyhodnocení akce
ukončí, až účastník programu předloží výsledek
kontroly.

3. Správce programu vydá výstupem z ISPROFIN
Zprávu o závěrečném vyhodnocení akce. Jestliže
nezjistí neoprávněné použití prostředků státního
rozpočtu nebo porušení podmínek účasti stát-
ního rozpočtu uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí
dotace nebo Stanovení výdajů na financování 
akce nebo v Registračním listu akce, vyhodnocení
ukončí.

4. U akcí financovaných formou individuálně posuzo-
vaných výdajů předá správce programu ministerstvu
Zprávu o závěrečném vyhodnocení akce. Jestliže
ministerstvo zjistí, že Zpráva o závěrečném vyhod-
nocení akce není ve shodě s podmínkami, které sta-
novilo při vydání souhlasu s vydáním Rozhodnutí
o poskytnutí dotace nebo Stanovení výdajů na finan-
cování akce, upozorní na to správce programu a určí
lhůtu pro odstranění nedostatků.

5. V případě, že na akci bylo vydáno Rozhod-
nutí o poskytnutí dotace nebo Stanovení výdajů na
financování akce podle vyhlášky č. 40/2001 Sb.,
o účasti státního rozpočtu na financování pro-
gramů reprodukce majetku a akce byla dokončena
v době platnosti nové vyhlášky a nedošlo přitom 
ke změně věcných, časových nebo finančních ukaza-
telů akce, může správce programu u těchto akcí 
provést závěrečné vyhodnocení podle vyhlášky
č. 40/2001 Sb.

Čl. 11
ISPROFIN

1. ISPROFIN obsahuje údaje pro přípravu, realizaci
a závěrečné vyhodnocení programu nebo akce 
(dále jen ”vstupní údaje“) v elektronické podobě.
Vstupní údaje pořizuje správce programu, případně
organizační útvar pověřený správcem programu.
Obchodní název účastníka programu musí být
totožný s údajem v registru ekonomických subjektů
ARES.

2. U akcí spolufinancovaných z rozpočtu Evropské
unie předává vstupní údaje správce programu také
do monitorovacího systému strukturálních fondů
spravovaného Ministerstvem pro místní rozvoj.

3. Účastník programu předloží písemné a elektro-
nické vstupní údaje správci programu podle jeho

pokynů. Ke zpracování údajů přílohy č. 2 vyhlášky
lze využít formulář „Dokumentace_Akce.zfo“. 
Formulář včetně příslušného instalačního pro-
gramu (602_XML_Filler_CZ.EXE) je zveřejněn na
http://www.isprofin.cz/instalace.php. Nastavení for-
muláře provede správce programu v souladu
s dokumentací programu a předá jej k ověření
ministerstvu. Po tomto ověření správce programu
formulář zveřejní.

4. Změny vstupních údajů v ISPROFIN provede
správce programu elektronicky ve lhůtě 5 dnů (po
dohodě správce programu a ministerstva také 20
dnů) po uplynutí měsíce, ve kterém ke změně došlo.
Připadne-li konec lhůty na den pracovního volna,
provede aktualizaci v předchozím pracovním dnu.

5. Výdaje na financování programů jsou závazným uka-
zatelem státního rozpočtu, jehož změnu lze provést
jen rozpočtovým opatřením podle § 24 rozpočtových
pravidel. Aby mohlo být rozpočtové opatření schvá-
leno a provedeno do aktualizace dat v ISPROFIN,
tj. do 5. dne měsíce, musí správce programu předlo-
žit ministerstvu žádost o rozpočtové opatření nejpo-
zději do 15. dne měsíce předcházejícího.

6. Data předávaná z lokálních databází správců pro-
gramů jsou zasílána mailem na adresu ISPROFIN-
DATA@MFCR.cz v termínech uvedených v odstavci
4, nejpozději do 16 hodin. Po dohodě s minister-
stvem (oddělení 113) je možno data předat na elek-
tronickém nosiči dat. U komprimovaných souborů
(zip) je nutno dodržovat tento formát názvu:
ISKKKRRMMDD.zip, kde KKK je číslo kapitoly
předávající data a RRMMDD je datum aktualizace
dat.
Příklad: soubor s daty kapitoly č. 301, aktualizova-
nými 5. 2. 2007 bude mít název IS301070205.zip.
Velké soubory je nutno v aplikaci ISPROFIN roz-
dělit do dávek o maximální velikosti 8 MB a zasílat
každý soubor zvláš	. V poli předmět e-mailové
zprávy se pak uvede název souboru, označení jeho
části a celkový počet částí.
Příklad: soubory s daty kapitoly č. 301 aktualizova-
nými 5. 2. 2007 budou mít název IS301070205§1.zip
a IS301070205§2.zip a budou odeslány ve dvou
zprávách. V poli „předmět“ první zprávy bude uve-
deno: Data ISPROFIN-část 1 ze 2 a přiložen bude
soubor IS301070205§1.zip. V poli „předmět“ druhé
zprávy bude uvedeno: Data ISPROFIN-část 2 ze 2
a přiložen bude soubor IS301070205§2.zip.

7. Z databáze ISPROFIN nelze vyřadit akci, na kterou
byly poskytnuty prostředky státního rozpočtu.
Správce programu nemůže bez předchozího sou-
hlasu ministerstva změnit evidenční číslo akce, ani
číselný kód programu a podprogramu dohodnutý
podle § 3 vyhlášky.
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Čl. 12
Společná ustanovení

1. Platnou vyhlášku včetně příloh, číselných kódů pro-
gramů, podprogramů a případný výklad obsahu
vstupních údajů ISPROFIN, uveřejní ministerstvo
na webové stránce „www.isprofin.cz“.

2. Pokyn č. R 2-07 včetně příloh zveřejní ministerstvo
na webové stránce „www.isprofin.cz“.

3. Formuláře uvedené v příloze č. 1 tohoto metodic-
kého pokynu vystavuje správce programu ze vstup-
ních údajů ISPROFIN.

4. Pro účely kontroly použití prostředků státního 
rozpočtu se všechny doklady a Zprávy o závěreč-
ném vyhodnocení akce nebo programu archivují
nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného
vyhodnocení akce nebo programu.

Čl. 13
Platnost metodického pokynu

1. Pokyn č. R 2-07 je platný dnem vydání ve Finančním
zpravodaji.

2. Dnem vydání Pokynu č. R 2-07 ve Finančním zpra-
vodaji pozbývá platnosti Pokyn č. R 1-07 zveřejněný
ve Finančním zpravodaji č. 1/2/2007.

Čl. 14
Seznam příloh

Příloha č. 1 Vzory formulářů a jejich použití
Příloha č. 2/1 Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů

financování akce
Příloha č. 2/2 Investiční bilance potřeb a zdrojů finan-

cování akce
Příloha č. 3 Formulář pro podpisové vzory
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Pokyn č. D - 312
sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Belgickým královstvím

Referent: Ing. Václav Zíka, tel.: 257 043 197 Č.j.: 15/81762/2007-153
ze dne 2. října 2007

Ministerstvo financí sděluje, a to v návaznosti 
na ustanovení článku 12 Smlouvy mezi Českou republi-
kou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zda-
nění a zabránění daňovému úniku v oboru daní
z příjmu a z majetku a na ustanovení bodu 1 Protokolu
k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 95/2000), a rovněž
tak v souvislosti s ustanoveními článku 12 Smlouvy
mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezi-
národních smluv č. 31/2007), následující: 

Od 1. ledna 2008 se pro účely výše uvedené daňové
smlouvy s Belgickým královstvím má za to, že licenční
poplatky placené nebo připisované za užití nebo 
za právo na užití jakéhokoliv softwaru, patentu,
ochranné známky, návrhu nebo modelu, plánu, tajného

vzorce nebo výrobního postupu, nebo za informace,
které se vztahují na zkušenosti nabyté v oblasti průmy-
slové, obchodní nebo vědecké, mohou být zdaněny 
ve státě jejich zdroje maximálně sazbou daně ve výši 
5 procent hrubé částky licenčních poplatků.

Tato snížená sazba daně se ve vzájemných daňových
vztazích mezi Českou republikou a Belgickým králov-
stvím uplatní jen za splnění všech podmínek stanove-
ných zmíněnou česko-belgickou smlouvou o zamezení
dvojího zdanění.

Ing. Stanislav Špringl, v. r.
ředitel odboru 15
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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.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 2007 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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