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Ve Finančním zpravodaji č. 8/2011 byl publikován 
článek Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu 
úřadu včetně jeho šesti příloh. V souvislosti s novelou 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, v platném znění (dále jen „zákon o loteriích“), 
informujeme veřejnost o nových účtech otevíraných 
v ČNB k 1. dubnu 2012 a určených k placení dvou no-
vých druhů příjmů.

S účinností od 1. ledna 2012 zákon o loteriích nově 
upravuje v části šesté (§ 41 a násl.) odvod z loterií a ji-
ných podobných her (dále jen „odvod“). Odvod spra-
vují finanční úřady místně příslušné ke správě daní 
poplatníků odvodu (provozovatelů), tj. včetně Speci-
alizovaného finančního úřadu, jako daň podle zákona 
č. 280/2009 Sb., daňového řádu (dále jen „daňový řád“). 
Předmětem odvodu je provozování loterie nebo jiné 
podobné hry, poplatníkem je provozovatel loterie nebo 
jiné podobné hry.

Odvodovým obdobím pro odvod je kalendářní rok. 
Odvod se platí prostřednictvím záloh na odvod, přičemž 
zálohovým obdobím je kalendářní čtvrtletí. Jednotlivé 
zálohy jsou ve smyslu § 137 odst. 1 daňového řádu splat-
né poslední den lhůty stanovené pro podání hlášení. Je-
likož se hlášení budou podávat do 25 dnů po uplynutí 
každého kalendářního čtvrtletí, budou zákonné zálohy 
splatné dne 25. dubna, 25. července a 25. října. Záloha 
za poslední čtvrtletí odvodového období se neplatí. Hlá-
šení k odvodu se podává na formuláři „Hlášení k záloze 
na odvod z loterií a jiných podobných her“. Po skončení 
kalendářního roku (odvodového období) podá poplat-
ník odvodové přiznání a současně zaplatí odvod nej-
později do 2 měsíců po uplynutí odvodového období. 
Odvodové přiznání se podává na formuláři „Přiznání 
k odvodu z loterií a jiných podobných her“. 

S ohledem na dvojí rozpočtové určení odvodu (resp. 
dvojí různé přerozdělení odvodu) zakotvené v § 41i zá-
kona o loteriích není pro zálohu na odvod a odvod zří-
zen jeden společný bankovní účet, ale je nutné každou 
část zálohy a každou část odvodu uhradit samostatně 

na dva bankovní účty v ČNB s následujícími předčíslími 
(PBÚ):

PBÚ Název

2639 Odvod z loterií a jiných podobných her dle 
§ 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb.

2655 Odvod z loterií a jiných podobných her dle 
§ 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb.

Odvod z loterií a jiných podobných her 
dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb. (PBÚ 2639)

Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b 
odst. 1 z. č. 202/1990 Sb. je součtem částí dílčích odvo-
dů. Odvod je ze 70 % příjmem státního rozpočtu a ze 
30 % příjmem rozpočtů obcí. 

Odvod z loterií a jiných podobných her 
dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb. (PBÚ 2655)

Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b 
odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb. představuje odvod z vý-
herních hracích přístrojů a jiných technických herních 
zařízení, který se skládá z poměrné a pevné části dílčího 
odvodu. Odvod je ze 20 % příjmem státního rozpočtu 
a z 80 % příjmem rozpočtů obcí.

V Příloze č. 4 Předčíslí bankovních účtů finančních 
úřadů (FÚ) kromě Specializovaného finančního úřadu 
(SFÚ) pro jednotlivé druhy daní a v Příloze č. 5 Předčís-
lí bankovních účtů Specializovaného finančního úřadu 
(SFÚ) pro vybrané druhy daní uvádíme aktualizovaný 
přehled PBÚ, tzn. včetně dvou nových druhů daňových 
příjmů (odvodů). 

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

Evidence a účtování daní, převodů a analýz
Generální finanční ředitelství

16
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Název daně Předčíslí účtu

Daň darovací 7747
Daň dědická 7739
Daň silniční 748
Daň z nemovitostí 7755
Daň z převodu nemovitostí 7763
Daň z přidané hodnoty 705
Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713
Daň z příjmů obyvatelstva 2700
Daň z příjmů právnických osob 7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Konkurzní pohledávky dle z. č. 328/1991 Sb. 30031
Mezinárodní pohledávky dle z. č. 191/2004 Sb. 50032
Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb. 2743
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb. 3789
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 1716
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb. 2639
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb. 2655
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst. 4, z. č. 334/1992 Sb. 8731
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 8723
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – SFŽP 5717
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fondy 5733
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I 5741
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II 5776
Odvody za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení 5725
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond 5784
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva 5661
Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb. 4722
Ostatní příjmy 4757
Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti 2735
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení 3754
Pokuty dle § 37 z. č. 76/2002 Sb. – integrovaná prevence 1783
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 117/1995 Sb. – rozpočet krajů 1740
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 552/1991 Sb. – rozpočet obcí 1759
Pokuty dle z. č. 157/1998 Sb., z. č. 356/2003 Sb. – o chemických látkách 8790
Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. – o odpadech 6736
Pokuty dle z. č. 23/1992 Sb. – vodní hospodářství 9750
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a § 34 z. č. 200/1990 Sb. 6744
Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb. – ochrana lesa 9742
Pokuty dle z. č. 309/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. – ochrana ovzduší 9726

Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) 
kromě Specializovaného finančního úřadu pro jednotlivé druhy daní

Příloha č. 4
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Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb. – zemědělská půda 9734
Pokuty dle z. č. 42/1994 Sb. – penzijní připojištění 3631
Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti 1767
Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech 6787
Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. – vyp. odpad. vod 6795
Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost 3797
Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství 1732
Pokuty dle z. č. 114/1992 Sb. – ochrana přírody 9769
Pokuty dle zákonů o odpadech – 100% SFŽP 9785
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů – 100% SFŽP 6728
Pokuty na místě zaplacené 3746
Pokuty za porušení OŽP – zrušené zákony 9777
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – rozpočty obcí 6752
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – SFŽP 6779
Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod 9793
Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. 8707
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. 8758
Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb. 6701
Poplatky za porušení OŽP – zrušené zákony – rozpočty obcí 8782
Poplatky za porušení OŽP – zrušené zákony – SFŽP 8774
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. 8766
Příjmy DPH pro ČR podle § 88 1724
Příslušenství daní 4706
Spotřební daň z lihu 4781
Spotřební daň z minerálních olejů 799
Spotřební daň z piva 4773
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z vína a meziproduktů 780
Správní poplatky 3711
Správní poplatky – loterie a sázkové hry 2786
Vratky k splátkám půjček od roku 1991 4730
Výnos exekucí 35
Zajištění daně dle z. č. 235/2004 Sb. 80039
Zajištění daně dle z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb. 20036
Zajištění daně dle z. č. 586/1992 Sb. 10030
Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet) 7798
Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí) 1791
Zvláštní prostředky dle z. č. 280/2009 70033
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Název daně Předčíslí 
účtu Matrika Kód 

banky Banka

Daň silniční 748 77620021 0710 ČNB Praha
Daň z přidané hodnoty 705 77620021 0710 ČNB Praha
Daň z příjmů fyzických osob – vybírané srážkou podle zvl. sazby 7720 77620021 0710 ČNB Praha
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funkčních požitků 713 77620021 0710 ČNB Praha
Daň z příjmů práv. osob – vybírané srážkou podle zvl. sazby 7712 77620021 0710 ČNB Praha
Daň z příjmů právnických osob 7704 77620021 0710 ČNB Praha
Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb. 2743 77620021 0710 ČNB Praha
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb. 3789 77620021 0710 ČNB Praha
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 1716 77620021 0710 ČNB Praha
Odvod z loterií a jiných podobných her 
dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb. 2639 77620021 0710 ČNB Praha

Odvod z loterií a jiných podobných her 
dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb. 2655 77620021 0710 ČNB Praha

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení 5725 77620021 0710 ČNB Praha
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – SFA 5661 77620021 0710 ČNB Praha
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – SFŽP 5717 77620021 0710 ČNB Praha
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní fondy 5733 77620021 0710 ČNB Praha
Ostatní příjmy 4757 77620021 0710 ČNB Praha
Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti 2735 77620021 0710 ČNB Praha
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení 3754 77620021 0710 ČNB Praha
Pokuty na místě zaplacené 3746 77620021 0710 ČNB Praha
Poplatky správní 3711 77620021 0710 ČNB Praha
Porušení rozpočtové kázně – Národní fond I 5741 77620021 0710 ČNB Praha
Porušení rozpočtové kázně – Národní fond II 5776 77620021 0710 ČNB Praha
Porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond 5784 77620021 0710 ČNB Praha
Porušení rozpočtové kázně – státní rozpočet 4722 77620021 0710 ČNB Praha
Příslušenství daní 4706 77620021 0710 ČNB Praha
Správní poplatky – loterie a sázkové hry 2786 77620021 0710 ČNB Praha
Zvláštní prostředky – dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.) 70033 77620021 0710 ČNB Praha
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.) 80039 77620021 0710 ČNB Praha
Zvláštní prostředky – exekuce 35 77620021 0710 ČNB Praha
Zvláštní prostředky – mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb.) 50032 77620021 0710 ČNB Praha
Zvláštní prostředky – pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., 182/2006 Sb.) 30031 77620021 0710 ČNB Praha
Zvláštní prostředky – zajištění daně 
(z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb.) 20036 77620021 0710 ČNB Praha

Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.) 10030 77620021 0710 ČNB Praha

Poznámky: Příklad konstrukce celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně z přidané hodnoty (DPH) 
u Specializovaného finančního úřadu (SFÚ), kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 705-77620021/0710.

Předčíslí bankovních účtů Specializovaného finančního úřadu 
pro vybrané druhy daní

Příloha č. 5
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Závazné ukazatele státního rozpočtu – rok 2012

Zveřejňujeme úpravu obsahové náplně části VII. Zá-
vazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje 
finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správ-
ců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů 
(Fin 2-04 U), která byla uveřejněna dne 11. ledna 2012 pod 
č.j. MF-16704/2012/11 ve Finančním zpravodaji č. 2/2012.

Schválený rozpočet na rok 2012, předkládaný dle 
bodu 1.3 přílohy č. 1 vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění vy-
hlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb., je uváděn 
ve struktuře stanovené ve Sdělení (č.j. MF-16704/2012/11).

Nadále se pak již od jednotlivých kapitol nebude poža-
dovat uvádění dalších analytických údajů (čísla řádků 7650 
a 7651) ve finančních výkazech Fin 2-04 U. Finanční výka-
zy k 31. 3. 2012 již budou bez této analytiky.

Sdělení je současně uveřejněno na internetových strán-
kách Ministerstva financí (www.mfcr.cz).

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

18

Sdělení Ministerstva financí
k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.

Č.j.: MF-29 010/2012/11
dne 6. března 2012

Referent: Ing. Hlavsová, tel.: 257 042 627

Ministerstvo financí České republiky v návaznosti 
na informace obdržené z Ministerstva financí Japonska 
sděluje, že s účinností od l. dubna 2012 bude zřízena 
Japan Bank for International Cooperation (dále jen 
„JBIC“). Tato banka vznikne oddělením od existující 
Japan Finance Corporation (dále jen „JFC“) a převez-
me všechny operace týkající se mezinárodních financí, 
které v současné době provádí JFC.

Protože JBIC, jakož i nadále existující JFC, jsou 
plně ve vlastnictví státu, jsou tyto dvě instituce osvobo-
zené od daně z úroků ve smyslu odstavce 3 článku 11 
Smlouvy.

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

17

Sdělení
k uplatňování Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem 

o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu (46/1979 Sb.)

Č.j.: MF-18 174/2012/15Referent: JUDr. Alena Vodolánová, tel.: 257 043 422
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Ministr financí rozhodl podle ust. § 260 odst. 1 
písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve zně-
ní pozdějších předpisů, (dále jen „daňový řád“),

t a k t o :

Právnickým osobám, kterým v roce 2011 a v roce 
2012 vznikla povinnost podat řádné daňové tvrzení nebo 
dodatečné daňové tvrzení podle ust. § 240 odst. 5 věty 
třetí daňového řádu, tj. za uplynulou část zdaňovacího 
období, za které do dne zpracování návrhu na rozdělení 
likvidačního zůstatku nebylo řádné daňové tvrzení nebo 
dodatečné daňové tvrzení podáno, na všech daňových 
povinnostech

p r o m í j í m

– v této souvislosti stanovenou pokutu za opožděné 
tvrzení daně podle ust. § 250 daňového řádu, a to za ob-
dobí ode dne vzniku povinnosti uhradit pokutu za opož-
děné tvrzení daně do 15. dne od vzniku této povinnosti;

– v této souvislosti předepsaný úrok z prodlení podle 
ust. § 252 daňového řádu, a to za období ode dne vzniku 
povinnosti uhradit úrok z prodlení do 15. dne od vzniku 
této povinnosti.

Toto rozhodnutí je doručeno podle ust. § 260 odst. 3 
daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji.

Odůvodnění:

Podle současného znění ust. § 240 odst. 5 věty tře-
tí daňového řádu musí být daňové tvrzení sestaveno 
ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zů-
statku, a v tento den také podáno. V tomto případě je 

tedy právnická osoba povinna podat a zpracovat daňové 
tvrzení v nulovém čase.

Pokud právnická osoba tuto povinnost nesplní, má 
správce daně povinnost aplikovat sankci podle ust. § 250 
daňového řádu, tj. pokutu za opožděné tvrzení daně, 
a též úrok z prodlení podle ust. § 252 daňového řádu. 

V důsledku přijetí zákona č. 458/2011 Sb., o změ-
ně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního 
místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, 
v platném znění, který nabude účinnosti dne 1. 1. 2015, 
dojde ke změně ust. § 240 odst. 5 věty třetí daňového 
řádu. Podle nově přijatého znění ust. § 240 odst. 5 věty 
třetí daňového řádu bude od 1. 1. 2015 právnická osoba 
povinna zpracovat řádné daňové tvrzení nebo dodateč-
né daňové tvrzení za uplynulou část zdaňovacího obdo-
bí, za které dosud nebylo podáno, a podat jej nejpozději 
do 15 dnů ode dne zpracování tohoto návrhu.

Po posouzení předmětné věci shledal ministr fi-
nancí ve výše popsané situaci nesrovnalost vyplývající 
z uplatňování ust. § 240 odst. 5 věty třetí daňového řádu, 
v účinném znění, a to i s ohledem na nově přijatou úpra-
vu tohoto ustanovení. Proto rozhodl tak, jak je uvedeno 
ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné pro-
středky (ust. § 259 odst. 4 daňového řádu).

Ing. Miroslav Kalousek, v. r.
ministr financí
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Rozhodnutí
o prominutí příslušenství daně na daňových povinnostech, ke kterým v roce 2011 a v roce 
2012 vznikla povinnost podat řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení podle 

ust. § 240 odst. 5 věty třetí zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 
z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů

Č.j.: MF-18 701/2012/904
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adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta 
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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,
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.

Dne 1. 1. 2012 nabyl účinnosti nový zákon o meziná-
rodní pomoci při vymáhání některých finančních pohle-
dávek (zákon č. 471/2011 Sb., dále jen „zákon“), který 
nahrazuje zákon č. 191/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Mezinárodní pomoc podle zákona implemen-
tuje do tuzemského právního řádu opatření obsažená 
ve směrnici Rady č. 2010/24/EU. Tato opatření předsta-
vují možnost pro správce daně požádat kontaktní orgán 
jiného státu o pomoc při vymáhání finanční pohledávky, 
kterou nebylo možné ve státu žádajícího správce daně 
vymoci nebo by její vymáhání bylo neúměrně obtížné. 
Působností ústředního kontaktního orgánu pro prová-

dění mezinárodní pomoci podle zákona bylo Minister-
stvem pověřeno Generální finanční ředitelství. Působ-
ností dílčího kontaktního orgánu podle zákona bylo 
pověřeno Generální ředitelství cel a Státní zemědělský 
intervenční fond ve vztahu k finančním pohledávkám, 
které spadají do jejich působnosti.

Ing. Martin Jareš, PhDr., v. r.
ředitel odboru strategie daňové politiky a správy
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Zveřejnění kontaktních orgánů dle § 3 odst. 5 zákona č. 471/2011 Sb.
(upozornění na změnu)
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