
Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

 Finančnímu úřadu v, ve, pro

02  Vyúčtování

otisk podacího razítka fi nančního úřadu

125 5537   MFin 5537 - vzor č. 1

01  Daňové identifi kační číslo plátce

 C Z

Vysvětlivka:
*) nehodící se škrtněte

VYÚČTOVÁNÍ
odvodu z elektřiny ze slunečního záření

podle § 7g zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů),

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
za odvodové období /

03 Název plátce
I. ODDÍL – údaje o plátci

05 Bankovní spojení plátce

a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné
04 Sídlo plátce

b) obec c) PSČ

II. ODDÍL – vyúčtování*) dodatečné vyúčtování*) odvodu

III. ODDÍL – vypořádání odvodu

Údaje o rozhodnutích správce daně o stanovení odvodu k přímému placení za odvodové období, za které je 
podáváno dodatečné vyúčtování (§ 234 odst. 2 DŘ).

Řádek

Řádek

Č. j.

1

1

Vyúčtovaná částka odvodu, která byla za odvodové období
sražena nebo vybrána a odvedena

Na odvodu ze řádku 1 II. oddílu bylo skutečně odvedeno

2

2

Ze ř. 1 částka odvodu, u které je základem odvodu výkupní cena (sazba 26 %)

Nedoplatek (–)  ř. 1 < ř. 1 ve II. oddílu
Přeplatek (+) ř. 1 > ř. 1 ve II. oddílu

3 Ze ř. 1 částka odvodu, u které je základem odvodu zelený bonus (sazba 28 %)

Vyplní plátce v celých Kč

Vyplní fi nanční úřad
v celých Kč

částka v celých Kč

4 Poslední známá vyúčtovaná částka odvodu, která byla
za odvodové období sražena nebo vybrána a odvedena

5
Zvýšení odvodu (+): ř. 1 – ř. 4 > 0
Snížení odvodu (–): ř. 1 – ř. 4 < 0

Název položky

Název položky

ze dne

Vyúčtování sestavil telefon e-mail

dodatečné*)řádné*) opravné*)

Důvody pro podání dodatečného 
vyúčtování zjištěny dne
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PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO VYÚČTOVÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM.

Údaje o zástupci: Kód zástupce:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu:
Datum

Otisk
razítka

Vlastnoruční podpis 
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

VYPLNÍ FINAČNÍ ÚŘAD
Za fi nanční úřad na základě
vyúčtování odvod předepsal 

(§ 139 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
ve znění pozdějších předpisů)

Za fi nanční úřad na základě
dodatečného vyúčtování odvod předepsal 

(§ 143 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
ve znění pozdějších předpisů)

Podpis pověřeného pracovníka
správce daně

dne ke dni



Pokyny k vyplnění vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření
Podle § 7h zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon 
o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), se při správě odvodu z výroby elektřiny ze slunečního záření postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“).
Předmětem odvodu z elektřiny ze slunečního záření (dále jen „odvod“) je elektřina vyrobená ze slunečního záření v období 
do 1. ledna 2011 od 31. prosince 2013 v zařízení uvedeném do provozu v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010 (§ 7a 
zákona).
Poplatníkem odvodu (dále jen „poplatník“) je výrobce, pokud vyrábí elektřinu ze slunečního záření (§ 7b odst. 1 zákona).
Plátcem odvodu (dále jen „plátce“) je provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy (§ 7b 
odst. 2 zákona).
Základem odvodu (§ 7c zákona) jsou částky závazků bez daně z přidané hodnoty vůči jednotlivým poplatníkům, zachycené v účetnictví 
plátce v předmětném odvodovém období.
Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření (dále jen „vyúčtování“) je plátce odvodu povinen podat do 25 dnů po skončení 
odvodového období (§ 7f zákona) příslušnému fi nančnímu úřadu (§ 13 odst. 1 DŘ, ve spojení s § 7h zákona); v téže lhůtě je plátce 
povinen odvést odvod. Připadne-li poslední den uvedené lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže 
následující pracovní den (§ 33 odst. 4 DŘ).
Odvodovým obdobím je podle § 7f zákona kalendářní měsíc. V předtištěném rámečku pro odvodové období v názvu tiskopisu 
se před lomítkem uvede pořadové číslo kalendářního měsíce, za lomítkem číslo letopočtu.
Za odvodová období měsíců leden a únor 2011 je plátce odvodu povinen odvést odvody a podat samostatně jejich vyúčtování, 
ve lhůtě pro podání vyúčtování za odvodové období březen 2011 (čl. II bod 2 zákona č. 402/2010 Sb.).
Záhlaví tiskopisu
Plátce doplní v předtištěném rámečku zbývající část ofi ciálního názvu svého místně příslušného fi nančního úřadu (správce daně) 
v příslušném tvaru.
01 Daňové identifi kační číslo – za předtištěným kódem CZ bude uvedena kmenová část DIČ, přiděleného plátci.
02 Vyúčtování – proškrtnutím nehodících se možností se vyznačí, zda je podáváno řádné nebo dodatečné vyúčtování, či opravné 
vyúčtování, kterým je možné před uplynutím zákonných lhůt nahradit řádné nebo dodatečné anebo již podané opravné vyúčtování. 
U dodatečného vyúčtování, jímž se snižuje poslední známá částka odvodů vybraných nebo sražených za odvodové období, budou 
na zvláštní příloze uvedeny důvody pro jeho podání (§ 141 odst. 2, ve spojení s § 141 odst. 5 DŘ).

I. oddíl – údaje o plátci
03 Název plátce – uvede se obchodní fi rma plátce zapsaná do obchodního rejstříku, včetně dodatku označujícího její právní formu.
04 Sídlo plátce – vyplní se adresa sídla tak, jak byla zapsána do obchodního rejstříku.
05 Bankovní spojení plátce – vyplní se číslo účtu u poskytovatele platebních služeb, zaevidované správcem daně (§ 127 odst. 1 
písm. e) DŘ), z něhož bude placen odvod z elektřiny ze slunečního záření. Číslo účtu bude uvedeno ve struktuře „číslo účtu/směrový 
kód poskytovatele peněžních služeb“.

II. oddíl – vyúčtování*) dodatečné vyúčtování*) odvodu
Řádek 1 –  plátce uvede celkovou vyúčtovanou částku odvodů, stanovených za odvodové období poplatníkům z příslušného základu 

odvodu (§ 7c zákona), s použitím příslušné sazby (§ 7e zákona), zaokrouhlených na celé koruny nahoru (§ 146 odst. 1 
DŘ), která byla za toto odvodové období sražena nebo vybrána a odvedena (§ 234 odst. 2, věta první, ve spojení s § 235 
odst. 1 DŘ). V dodatečném vyúčtování se uvede celková dodatečně zjištěná částka odvodů za příslušné odvodové období, 
do které se podle § 234 odst. 2 věty druhé DŘ již nezahrnuje částka odvodu stanovená správcem daně rozhodnutím k přímé 
úhradě; údaje o těchto rozhodnutích budou uvedeny v předtištěné příloze, označené jako „Údaje o rozhodnutích správce 
daně o stanovení odvodu k přímé úhradě za odvodové období, za které je podáváno dodatečné vyúčtování“.

Řádek 2 –  uvede se částka odvodů ze ř. 1, stanovených s použitím sazby 26 % poplatníkům, jejichž základem odvodu je výkupní 
cena, bez daně z přidané hodnoty (§ 7e písm. a) a § 7c zákona); v dodatečném vyúčtování se uvede nově zjištěná částka 
těchto odvodů z částky na ř. 1.

Řádek 3 –  uvede se částka odvodů ze ř. 1, stanovených s použitím sazby 28 % poplatníkům, jejichž základem odvodu je zelený bonus, 
bez daně z přidané hodnoty (§ 7e písm. b) a § 7c zákona); v dodatečném vyúčtování se uvede nově zjištěná částka těchto 
odvodů z částky na ř. 1.

Řádek 4 –  na tomto řádku, který se vyplňuje pouze v dodatečném vyúčtování, se uvede poslední známá vyúčtovaná částka odvodů 
sražených nebo vybraných a odvedených za odvodové období (§ 141 odst. 1 věta třetí, ve spojení s § 2 odst. 3 písm. b) 
DŘ).

Řádek 5 –  tento řádek se vyplňuje pouze v dodatečném vyúčtování. Částka zvýšení odvodu je splatná ve lhůtě pro podání dodatečného 
vyúčtování (§ 141 odst. 1 a 8, ve spojení s § 2 odst. 3 písm. b) DŘ). Při vypořádání přeplatku vzniklého v důsledku snížení 
odvodu se postupuje podle § 154 a § 155 DŘ, ve spojení s § 235 odst. 4 DŘ.

III. oddíl – vypořádání odvodu
Vyplňuje pouze fi nanční úřad. Na řádku 1 se vychází z údajů evidovaných na kreditní straně osobního daňového účtu plátce odvodu 
(§ 150 odst. 2 DŘ).

ÚDAJE O PODEPISUJÍCÍ OSOBĚ
Údaje o zástupci – budou vyplňovány pouze v případě, kdy vyúčtování zpracovává a podává za daňový subjekt zástupce. 
Kód zástupce: bude vyplněn číselný kód podle níže uvedených typů zástupců
1 – zákonný zástupce;
2 – ustanovený zástupce;
3 – společný zástupce, smluvní zástupce;
4a – obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba;
4b – fyzická osoba daňový poradce nebo advokát;
4c – právnická osoba vykonávající daňové poradenství.
Datum narození/ Evidenční číslo osvědčení daňového poradce/ IČ právnické osoby: bude vyplněno datum narození zástupce 
– fyzické osoby, nebo evidenční číslo osvědčení daňového poradce – fyzické osoby, nebo IČ právnické osoby – zástupce daňového 
subjektu.
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Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou), s uvedením vztahu k právnické 
osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.): tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je vyúčtování podáváno 
právnickou osobou, včetně případů, kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za něhož zpracovává a podává 
vyúčtování.
Vlastnoruční podpis daňového subjektu/ Osoby oprávněné k podpisu: Vyúčtování bude opatřeno vlastnoručním podpisem fyzické 
osoby oprávněné podepsat vyúčtování za daňový subjekt – právnickou osobu; v případě zastoupení daňového subjektu vlastnoručním 
podpisem zmocněné fyzické osoby (včetně daňového poradce), nebo fyzické osoby oprávněné podepsat za zmocněnou právnickou 
osobu (včetně právnické osoby vykonávající daňové poradenství).
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