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POKYN č. MF-8 

kterým se zrušují vybrané pokyny řady D 
upravující problematiku daně z nemovitých věcí 

 
 
Zpracovatel: Ing. Zuzana Gajewská                                                    Č.j.: MF-14450/2016/2601-18 
Tel.: 257 042 927                                                                           PID: MFCR6XTZPB 
 
 
 
 
S účinností k prvnímu dni prvního kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění 
tohoto pokynu ve Finančním zpravodaji zrušuji níže uvedené pokyny upravující problematiku 
daně z nemovitých věcí, neboť již nejsou v současné době aktuální a není podle nich nadále 
postupováno. 
 
Pokyn č. D-27 - Převody daně z nemovitostí do rozpočtu obcí 

Pokyn č. D-38 - Zaúčtování plateb daně z nemovitostí u obecních úřadů 

Pokyn č. D-70 - Poskytování vybraných souhrnných údajů o dani z nemovitostí 

Pokyn č. D-82 - Výklad k ustanovení § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 338/1992 Sb., o dani  
z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. 

Pokyn č. D-214 - Uplatňování daně z nemovitostí u stavebních pozemků 

 
 
 
 

             Ing. Andrej Babiš, v. r. 
               ministr financí 
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POKYN č. MF-9 

kterým se ruší pokyn řady D 
upravující problematiku daně dědické, daně darovací a daně z převodu 

nemovitých věcí 
 
 
Zpracovatel: Ing. Zuzana Gajewská                                                   Č.j.: MF-14450/2016/2601-19 
Tel.: 257 042 927 PID: MFCR6XTZPG 
 
 
 
 
S účinností k prvnímu dni prvního kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění 
tohoto pokynu ve Finančním zpravodaji zrušuji níže uvedený pokyn upravující problematiku 
daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitých věcí, neboť již není v současné 
době aktuální a není podle něho nadále postupováno. 
 
Pokyn č. D-115 - K jednotnému postupu při převodu elektrických a plynovodních přípojek  

pro účely daně z příjmů a daně darovací ve zdaňovacím období roku 1994  
a 1995 

 
 
 
 

             Ing. Andrej Babiš, v. r. 
               ministr financí 
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POKYN č. MF-10 

kterým se zrušují vybrané pokyny řady D 
upravující problematiku spotřebních daní 

 
 
Zpracovatel: Ing. Zuzana Gajewská                                                 Č.j.: MF-14450/2016/2601-23 
Tel.: 257 042 927                                                                            PID: MFCR6XUAEW 
 
 
 
 
S účinností k prvnímu dni prvního kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění 
tohoto pokynu ve Finančním zpravodaji zrušuji níže uvedené pokyny upravující problematiku 
spotřebních daní, neboť již nejsou v současné době aktuální a není podle nich nadále 
postupováno. 
 
Pokyn č. D-12 - Spotřební daň u surového zemědělského lihu a lihu rafinovaného 

Pokyn č. D-35 

 

- O uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 12 odst. 1 písm. b) 
zákona ČNR č. 587/1992 Sb., a o zúčtování ztrát v systému podvojného 
účetnictví na základě § 5 odst. 1 písm. e) citovaného zákona 

Pokyn č. D-45 - Úprava pokynů k vyplňování přiznání ke spotřebním daním  

Pokyn č. D-66 

 

- Výklad k § 11 zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu  
a o opatřeních s tím souvisejících 

Pokyn č. D-78 

 

- Výklad k některým ustanovením zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního  
tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících 

Pokyn č. D-84 - Prodej neznačených cigaret pro vývoz 

Pokyn č. D-126 - K postupu při podání žádosti o povolení výroby bionafty podle § 19 odst. 3 
zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, pro 
uplatnění nároku na vrácení daně podle § 12 odst. 1 písm. b) cit. zákona, které 
vydává Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem zemědělství 

Pokyn č. D-145 - Postup v systému podvojného účetnictví pro podnikatele při zúčtování vrácení 
spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv 
spotřebovaných pro výrobu tepla 

Pokyn č. D-158 - Pokyn, kterým se mění Pokyn D-126 

Pokyn č. D-201 - Postup při vracení spotřební daně zaplacené v cenách některých 
uhlovodíkových paliv a maziv spotřebovaných pro výrobu tepla 
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Pokyn č. D-228 - Postup při dovozu a vývozu tabákových výrobků podléhajících povinnosti 

značení 
Pokyn č. D-229 - Vymezení pojmu "alkoholické nápoje" pro účely jejich prodeje 

 
 
 
             Ing. Andrej Babiš, v. r. 

                ministr financí 
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POKYN č. MF-11 

kterým se zrušují vybrané pokyny řady D 
upravující problematiku daně z přidané hodnoty 

 
 
Zpracovatel: Ing. Zuzana Gajewská                                                Č.j.: MF-14450/2016/2601-24 
Tel.: 257 042 927                                                                           PID: MFCR6XUAFA 
 
 
 
 
S účinností k prvnímu dni prvního kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění 
tohoto pokynu ve Finančním zpravodaji zrušuji níže uvedené pokyny upravující problematiku 
daně z přidané hodnoty, neboť již nejsou v současné době aktuální a není podle nich nadále 
postupováno. 
 
Pokyn č. D-1 - K vyřizování žádostí o navrácení lhůty v předešlý stav u registrace k dani  

z přidané hodnoty při přechodu na nový systém daně 

Pokyn č. D-10 - Neuplatnění nároku na odpočet daně 

Pokyn č. D-11 - Seznam neplatných celních razítek použitých při falšování celních dokladů 

Pokyn č. D-15 - O uplatňování daně z přidané hodnoty při nákupu zboží za účelem jeho dalšího 
prodeje v nezměněném stavu 

Pokyn č. D-25 - O uplatňování daně z přidané hodnoty u leasingu 

Pokyn č. D-30 - O uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty u bytových družstev 

Pokyn č. D-37 - Postup pro územní finanční orgány při vracení zkráceného odpočtu DPH  
u finančního pronájmu 

Pokyn č. D-43 - Uplatňování daně z přidané hodnoty u přepravy zboží a peněz v tuzemsku 

Pokyn č. D-49 - Uplatnění daně z přidané hodnoty u dovezeného zboží na tzv. dovozní záznam 
před 1. 1. 1993 s ukončením záznamní lhůty po 1. 1. 1993 

Pokyn č. D-50 - Obvyklá cena pro účely stanovení základu daně z přidané hodnoty 

Pokyn č. D-61 - Uplatňování daně z přidané hodnoty při přechodu vlastnictví majetku státu  
na jiné osoby 

Pokyn č. D-62 - O vypořádání odpočtu daně z přidané hodnoty a návaznosti na metodiku 
účetnictví a přímé daně 

Pokyn č. D-63 - O uplatňování daně z přidané hodnoty u leasingu 
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Pokyn č. D-64 - Uplatňování daně z přidané hodnoty při úpravě vlastnických vztahů k půdě  

a jinému zemědělskému majetku a při úpravě majetkových vztahů  

a vypořádání majetkových nároků v družstvech 

Pokyn č. D-69 - Doplnění Pokynu D-62 o vypořádání odpočtu daně z přidané hodnoty  
a návaznosti na metodiku účetnictví a přímé daně  

Pokyn č. D-77 - Stanovení zvýšení daně z dodatečného daňového přiznání 

Pokyn č. D-81 - Uplatňování daně z přidané hodnoty při bezúplatném převodu elektrických 
přípojek nebo zařízení pro veřejný rozvod elektřiny a při bezúplatném převodu 
majetku na obec podle usnesení vlády České republiky č. 568 ze dne 6. října 
1993 v rámci rozhodnutí o privatizaci 

Pokyn č. D-93 - Daň z přidané hodnoty u reklamy, propagace a inzerce 

Pokyn č. D-94 - Uplatňování daně z přidané hodnoty u zastavárenské činnosti  

Pokyn č. D-103 - O uplatňování daně z přidané hodnoty u některých motorových vozidel 

Pokyn č. D-119 - Daň z přidané hodnoty u reklamy, propagace a inzerce 

Pokyn č. D-121 - Uplatňování daně z přidané hodnoty při prodeji losů zajišťované pro 
provozovatele jinými osobami 

Pokyn č. D-123 - Metodický pokyn k § 40 odst. 2 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění platném od 1. 1. 1995 

Pokyn č. D-140 - Uplatňování daně z přidané hodnoty při realizaci zákona č. 222/1994 Sb. 

Pokyn č. D-149 - Uplatňování daně z přidané hodnoty v podmínkách organizačních složek 
zahraničních osob působících na území České republiky 

Pokyn č. D-157 - O uplatňování daně z přidané hodnoty v rámci poskytování bezplatné 
humanitární pomoci ve prospěch obětí záplav v roce 1997 

Pokyn č. D-165 - Uplatňování DPH u zboží a služeb v celních skladech, svobodných celních 
skladech a svobodných celních pásmech 

Pokyn č. D-167 - Postup při zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty 

Pokyn č. D-168 - Uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě osob, zboží  
a peněz a u služeb s ní souvisejících 

Pokyn č. D-170 - Dodatečná daňová přiznání, vypořádání nároku na odpočet a oprava 
vypořádání nároku na odpočet u daně z přidané hodnoty 

Pokyn č. D-171 - Vymezení předmětu daně z přidané hodnoty 

Pokyn č. D-172 - Přepočet úplaty za zdanitelné plnění v cizí měně na českou měnu 

Pokyn č. D-173 - Uplatňování daně z přidané hodnoty u majetkového vkladu a při prodeji 
podniku 
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Pokyn č. D-181 - Uplatňování daně z přidané hodnoty u pronájmu a podnájmu nemovitostí,  

u oprav, údržby a technického zhodnocení nemovitostí 

Pokyn č. D-182 - Uplatňování DPH při poskytování služeb lázeňské péče 

Pokyn č. D-195 - O uplatňování DPH v pojišťovnictví 

Pokyn č. D-202 - Uplatňování daně z přidané hodnoty při prohlášení konkursu  

Pokyn č. D-206 - O uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě 

Pokyn č. D-207 - O uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb ubytovacích a stravovacích 

Pokyn č. D-209 - Uplatňování DPH u bytových družstev 

Pokyn č. D-210 - O stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží 

Pokyn č. D-212 - Uplatňování daně z přidané hodnoty u finančních činností 

Pokyn č. D-213 - O uplatňování daně z přidané hodnoty subjekty, které nejsou založeny nebo 
zřízeny za účelem podnikání a v odvětví zdravotnictví, školství a kultury 

Pokyn č. D-220 - Uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty od 1. ledna 2001 

Pokyn č. D-227 - O uplatňování DPH u osobních automobilů 

Pokyn č. D-234 - Uplatňování daně z přidané hodnoty při podnikání ve sdružení na základě 
smlouvy o sdružení podle § 829 Občanského zákoníku nebo jiné obdobné 
smlouvy 

Pokyn č. D-237 - O uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování bezúplatné humanitární 
pomoci a řešení důsledků povodní 

Pokyn č. D-247 - Uplatňování daně z přidané hodnoty u činností uskutečňovaných podle 
zvláštních právních předpisů 

Pokyn č. D-253 - Uplatňování daně z přidané hodnoty po zrušení platnosti 10 haléřových a 20 
haléřových mincí 

Pokyn č. D-343 - K postupu v souvislosti se směrnicí Rady 20010/66/EU, kterou došlo  
k prodloužení lhůty pro předkládání žádostí o vrácení daně z přidané hodnoty  
z jiného členského státu za rok 2009 

 

             Ing. Andrej Babiš, v. r. 
                ministr financí 
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POKYN č. MF-12 

kterým se zrušují vybrané pokyny řady D 
upravující problematiku daní z příjmů 

 
 
Zpracovatel: Ing. Zuzana Gajewská                                                Č.j.: MF-14450/2016/2601-29 
Tel.: 257 042 927                                                                            PID: MFCR6XUAVP 
 
 
 
 
S účinností k prvnímu dni prvního kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění 
tohoto pokynu ve Finančním zpravodaji zrušuji níže uvedené pokyny upravující problematiku 
daní z příjmů, neboť již nejsou v současné době aktuální a není podle nich nadále 
postupováno. 
 
Pokyn č. D-24 - Přehled o opatřeních ministerstev financí o povolování úlev 

Pokyn č. D-28 

 

- Postup pro přenos osvobození od placení důchodové daně, uplatněného 
na základě opatření ministerstva financí ČR č. j. 153/47  630/1991 nebo jím 
vydaných individuálních rozhodnutí na nástupnické subjekty poplatníků 
osvobozených od placení této daně, případně odvodu ze zisku nebo 
zemědělské daně ze zisku 

Pokyn č. D-48 - Uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických 
osob č. 30/1979 Sb. a Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku 
právnických osob č. 49/1979 Sb. vůči státům vzniklým na území bývalého 
Sovětského svazu 

Pokyn č. D-65 - O odpisování základního stáda, tažných zvířat a plemenných a dostihových koní 
pro účely stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období 1993 

Pokyn č. D-67 

 

- Uplatňování výdajů (nákladů) na spotřebované pohonné hmoty u zvláštních 
motorových vozidel a při jízdě motorových vozidel ve specifických podmínkách 
za zdaňovací období 1993 

Pokyn č. D-72 

 

- K postupu při přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví 
z hlediska daně z příjmů fyzických osob 

Pokyn č. D-73 - K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění 

Pokyn č. D-74 - K jednotnému postupu při uplatňování veškerých ustanovení zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění v roce 1993 

Pokyn č. D-80 - Zdaňování příjmů z cenných papírů u daně z příjmů fyzických osob 

Pokyn č. D-85 - K prokazování náhrad a výdajů, které hradí zaměstnavatel zaměstnanci 
v souvislosti s výkonem práce v roce 1993 pro účely daní z příjmů 
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Pokyn č. D-87 - K postupu při podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob státních 

podniků, u nichž byla poslední část majetku převedena Fondem národního 
majetku na nabyvatele bezúplatně v průběhu r. 1993 a k daňovým 
povinnostem těchto nabyvatelů 

Pokyn č. D-92 - K uplatňování jednotného postupu při vymezení právnické osoby – organizační 
jednotky občanských sdružení pro daňové řízení 

  

Pokyn č. D-97 - K postupu při vymáhání nedoplatku daní (odvodů) nebo vrácení přeplatku daní 
(odvodů) za státní podniky privatizovaného formou prodeje prostřednictvím 
Fondu národního majetku ČR nebo Pozemkového fondu ČR 

Pokyn č. D-98 - K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

Pokyn č. D-99 - K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 1994 

Pokyn č. D-109 - O řešení daňových nesrovnalostí vzniklých v roce 1994 v důsledku vypovězení 
smluv o zamezení dvojího zdanění, které byly uzavřeny v rámci bývalé RVHP, 
Maďarskou republikou 

Pokyn č. D-116 - K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se 
mění a doplňuje Pokyn č. D-98 

Pokyn č. D-117 - K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 1994, kterým se 
mění Pokyn č. D-99 

Pokyn č. D-131 - K jednotnému postupu při zabezpečení potvrzení tiskopisů "Potvrzení příjmů" 
a "Potvrzení o zaplacení daně z nemovitosti" pro účely vyplácení dávek státní 
sociální podpory  

Pokyn č. D-135 - O průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro stanovení základu 
daně z příjmů fyzických a právnických osob při výpočtu výše náhrady výdajů 
za spotřebované pohonné hmoty za zdaňovací období roku 1995 

Pokyn č. D-137 - Oznámení k zákonu o daních z příjmů za zdaňovací období 1995 

Pokyn č. D-148 - Stanovení jednotných kursů dle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
v platném znění 

Pokyn č. D-152 - O průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše 
náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně 
z příjmů za zdaňovací období roku 1996 

Pokyn č. D-175 - O průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše 
náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně 
z příjmů za zdaňovací období roku 1997 

Pokyn č. D-176 - Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 1997 dle § 38 zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění 

Pokyn č. D-187 - O průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše 
náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně 
z příjmů za zdaňovací období roku 1998 

Pokyn č. D-188 - Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 1998 dle § 38 zákona 
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č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění 

Pokyn č. D-274 - K postupu při výplatě měsíčních daňových bonusů ve zdaňovacím období 2005 

Pokyn č. D-282 - Sdělení Ministerstva financí k povinnostem platebního zprostředkovatele 
při podávání hlášení o příjmech úrokového charakteru a Dohodě mezi 
Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření 
rovnocenná opatřením stanoveným Směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění 
příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru 

 
Pokyn č. D-298 - K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona 

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

 
 
 

             Ing. Andrej Babiš, v. r. 
                ministr financí 
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POKYN č. MF-13 

kterým se zrušují vybrané pokyny řady D 
 
 
Zpracovatel: Ing. Zuzana Gajewská                                                 Č.j.: MF-14450/2016/2601-33 
Tel.: 257 042 927                                                                           PID: MFCR6XUAYB 
 
 
 
 
S účinností k prvnímu dni prvního kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění 
tohoto pokynu ve Finančním zpravodaji zrušuji níže uvedené pokyny, neboť již nejsou 
v současné době aktuální a není podle nich nadále postupováno. 
 
Pokyn č. D-225 - K registrační povinnosti společenství vlastníků jednotek 

Pokyn č. D-245 

 

- Sdělení Ministerstva financí k předání agendy pokutových bloků krajským 
úřadům okresními úřady v souvislosti s ukončením jejich činnosti 

Pokyn č. D-344 

 

- Postup pro vyřešení problematiky evidenčního a fyzického předání pokutových 
bloků z územních finančních orgánů na celní správu, v souvislosti s účinností 
novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

 
 
 
 

             Ing. Andrej Babiš, v. r. 
                ministr financí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finanční zpravodaj 10/2016  13 

 
30 

 

POKYN č. MF-14 

kterým se zrušují vybrané pokyny řady D 
upravující problematiku evidence daní 

 
 
Zpracovatel: Ing. Zuzana Gajewská                                                    Č.j.: MF-14450/2016/2601-37 
Tel.: 257 042 927                                                                            PID: MFCR6XUBWH 
 
 
 
 
S účinností k prvnímu dni prvního kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění 
tohoto pokynu ve Finančním zpravodaji zrušuji níže uvedené pokyny upravující problematiku 
evidence daní, neboť již nejsou v současné době aktuální a není podle nich nadále 
postupováno. 
 
Pokyn č. D-2 - Zablokování převodů z některých účtů státních příjmů 

Pokyn č. D-14 - Technická realizace převodu výnosu daně z příjmů ze závislé činnosti  
a funkčních požitků do územních rozpočtů 

Pokyn č. D-44 - Aktuální pokyny k evidenci a správě daní 

 
 
 
 

             Ing. Andrej Babiš, v. r. 
                ministr financí 
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