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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

Podávanie  

daňového priznania k dani z motorových vozidiel  

a zaplatenie dane alebo pomernej časti dane  

po ukončení kalendárneho roka 2018  
 

Daň z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z. (ďalej „zákon o dani z MV“).  

 

Keďže zákon o dani z MV v roku 2018 nebol novelizovaný, daňové povinnosti ako sú podávanie daňového 

priznania a zaplatenie dane alebo pomernej časti dane z motorových vozidiel po ukončení zdaňovacieho 

obdobia, ktorým je kalendárny rok 2018 (ďalej „zdaňovacie obdobie 2018“) sú pre daňovníka tejto dane rovnaké 

ako boli pre zdaňovacie obdobie 2017. 

 

I. Daňové priznanie 

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2018 sa v prípade daňovníka povinného 

so správcom dane komunikovať elektronicky podáva len elektronicky, z portálu Finančnej správy (z osobnej 

internetovej zóny).    

Daňovník, ktorý so správcom dane nemá povinnosť komunikovať elektronicky, môže daňové priznanie vyplniť 

a následne vytlačiť na stránke www.financnasprava.sk cez: Formuláre – Elektronické formuláre - Správa daní - 

Daň z motorových vozidiel - Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie r. 2015, 2016, 

2017, 2018. Cez túto voľbu vypísané a vytlačené daňové priznanie doručí daňovník správcovi dane osobne alebo 

poštou. Daňovníkov môže daňové priznanie podať aj v tlačenej podobne na tlačive vydanom MF SR č. 

MF/21694/2014-725, ktoré po jeho vyplnení doručí správcovi dane osobne alebo poštou.  

 

Daňovník podáva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2018 za motorové vozidlo a prípojné vozidlo 

kategórie L, M, N a O (ďalej „vozidlo“), ktoré je predmetom dane, miestne príslušnému správcovi dane 

najneskôr do 31. januára 2019. Daňovník je povinný v tejto lehote daň alebo pomernú časť dane aj zaplatiť. 

 

Daňovník je povinný najneskôr do 31. januára 2019 zaplatiť aj mesačné preddavky na daň na rok 2019, ak mu 

táto povinnosť vyplýva z výpočtu predpokladanej dane. 

Deň 31. január 2019 je aj posledným dňom pre podanie oznámenia o „spätnom“ zániku daňovej povinnosti 

k dani z motorových vozidiel. Táto povinnosť podnikateľovi vzniká iba po splnení podmienok ustanovených v § 8 

ods. 6 zákona o dani z MV. 

  

 Informácia k oznamovacej povinnosti je zverejnená na: 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/miestne%20dane%

20a%20dzmv/2015/2016_01_25_DzMV_oznam_povinnost_par8_ods6.pdf  

  

Daňové priznanie je daňovník povinný podať aj u toho vozidla, ktoré spĺňa jednu z podmienok oslobodenia, 

vymedzenú v § 4 ods. 1 zákona o dani z MV, podľa ktorého je od dane oslobodené vozidlo: 

a) diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť, 

http://www.financnasprava.sk/
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/miestne%20dane%20a%20dzmv/2015/2016_01_25_DzMV_oznam_povinnost_par8_ods6.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/miestne%20dane%20a%20dzmv/2015/2016_01_25_DzMV_oznam_povinnost_par8_ods6.pdf
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b) záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo  

leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany, 

c) osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme, 

d) používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe. 

 

Naopak u vozidla, ktoré spĺňa podmienku negatívneho vymedzenia predmetu dane podľa § 2 ods. 2 zákona 

o dani z MV, podnikateľ nie je povinný podávať daňové priznanie. Ide o vozidlo: 

a) používané na skúšobné jazdy (vozidlo s prideleným zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M), 

b) ktoré je v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II (ďalej  „doklady vozidla“) označené ako 

špeciálne vozidlo, určené na vykonávanie špeciálnych činností a zároveň nie je určené na prepravu. 

 

Príklad č. 1 

SZČO v rámci podnikateľskej činnosti používa tri vozidlá. Prvým vozidlom je osobný automobil. Druhým je 

vozidlo, ktoré bolo v zdaňovacom období 2018 používané výhradne iba v lesnej výrobe na prevoz dreva z lesa na 

drevosklad. Tretie vozidlo je samohybný žeriav (SF).    

 *** 

Vzhľadom na to, že samohybný žeriav je špeciálnym vozidlom, ktoré nie je predmetom dane, SZČO v podanom 

daňovom priznaní uvedie iba dve vozidlá s tým, že u vozidla používaného v lesnej výrobe sa v III. oddiele - 

Výpočet dane vyplní riadok č.01 až 11, pričom na riadku č. 11 sa uvedie písmeno d). Daňovník ďalej nevypĺňa 

priznanie. Pri prvom vozidle riadok č. 11 nevypĺňa.  

 

 
   

 
Príklad č.2 

Fyzická osoba – podnikateľ jeden mesiac v zdaňovacom období 2018 použila na podnikanie prenajaté vozidlo 

s poľským evidenčným číslom.    

*** 

Vzhľadom na to, že  ide o vozidlo s Poľským evidenčným číslom, vozidlo nie je predmetom dane z motorových 

vozidiel  bez ohľadu na to, že sa v jednom mesiaci zdaňovacieho obdobia 2018 použilo na podnikanie. 

   

Príklad č.3 

Zamestnanec občianskeho združenia v zdaňovacom období 2018 v rámci hlavnej (nepodnikateľskej) činnosti 

používal vlastné vozidlo.    

*** 
Keďže sa vozidlo zamestnanca občianskeho združenia v zdaňovacom období 2018 nepoužívalo na podnikanie, 

nie je naplnený predmet dane z motorových vozidiel a preto občianskemu združeniu za uvedené vozidlo nevzniká 

povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z motorových vozidiel.   

  

II. Daňovník dane z motorových vozidiel 

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podáva daňovník, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, 

ktorá 
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a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II (ďalej „doklad“), 

b) má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku, 

c) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola 

zrušená, 

d) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na 

podnikanie, alebo 

e) je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na 

podnikanie. 

 

Poznámka 
Daňovníkom nie je zamestnávateľ vtedy, ak vozidlo použité na pracovnú cestu pre zamestnávateľa používa 

zamestnanec, prípadne iná osoba na podnikanie. 

 

Príklad č. 4 

Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla zamestnanca. Držiteľom 

predmetného vozidla je zamestnanec, ktorý  používal vozidlo aj na svoje podnikanie.  

*** 
Daňovníkom je zamestnanec (držiteľ), ktorý používal vozidlo aj na svoje podnikanie, bez ohľadu na to, že mu 

zamestnávateľ vyplácal cestovné náhrady za použitie tohto vozidla pre zamestnávateľa.   

 

 Informácia k určeniu daňovníka dane z motorových vozidiel v prípade prenájmu vozidla je zverejnená na:   

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2018.01.2

9_IM_prenajom_MV.pdf 

  
III. Miestna príslušnosť dane z motorových vozidiel (správa dane) 

Správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo podľa sídla 

právnickej osoby. 

Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa sídla právnickej osoby alebo trvalého pobytu fyzickej osoby, riadi sa 

miestom umiestnenia organizačnej zložky daňového subjektu podľa Obchodného zákonníka, inak miestom, 

v ktorom daňový subjekt vykonáva prevažnú časť svojej činnosti. 

Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa vyššie uvedených kritérií, na správu dane je miestne príslušný 

Daňový úrad Bratislava. 

Správu dane pre vybrané daňové subjekty vykonáva daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, ktorého sídlom je 

Bratislava. 

  
IV. Sadzba dane  

Ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zákona o dani z MV, sa v zmysle § 7 zákona o dani z MV upravuje 

v závislosti od počtu mesiacov uplynutých od dátumu prvej evidencie vozidla (vrátane) nasledovne: 

 

 znížením o 25% - počas prvých 36 kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla 

(vrátane), 

 znížením o 20 % - počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov do konca 72. kalendárneho mesiaca,  

 znížením o 15 % - počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov, t.j. od 73. mesiaca do konca 

108. kalendárneho mesiaca, 

 ročná sadzba dane sa uplatní bez úpravy - počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov, t.j. od 

109. mesiaca do konca 144. kalendárneho mesiaca, 

 zvýšením o 10 % - počas ďalších nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov, t.j. od 145. mesiaca do konca 

156. kalendárneho mesiaca, 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2018.01.29_IM_prenajom_MV.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2018.01.29_IM_prenajom_MV.pdf
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 zvýšením o 20 % - uplynutím 156. kalendárneho mesiaca, t.j. pre vozidlo, ktoré má viac ako 156 

kalendárnych mesiacov. 

 

Príklad č. 5 

Prvá evidencia vozidla kategórie N1 s celkovou hmotnosťou vozidla 15 t, s počtom náprav 2 je 28.11.2009. Ročná 

sadzba dane za vozidlo je 933 eur.   

Pri zistení počtu mesiacov od prvej evidencie vozidla sa preukázalo, že v priebehu roka 2018 dochádza k odlišnej 

úprave ročnej sadzby dane. Vozidlo je predmetom dane v celom zdaňovacom období.   

*** 

V danom prípade v októbri 2018 uplynulo od prvej evidencie vozidla  108 mesiacov (3x36), preto v zdaňovacom 

období 2018 vozidlo prechádza z 15% zníženia do ročnej sadzby dane. V stĺpci 1 sa nevyznačí (za mesiace 

november až december) žiadne percento zníženia alebo zvýšenia ročnej sadzby dane a v stĺpci 2 sa vyznačí 

15% zníženie (za mesiace január až október). Pri vyplnení daňového priznania sa postupuje takto: 

1. krok: na riadku č. 13 sa v stĺpci sadzba 1 nevyznačí žiadne percento zníženia (na riadku č.19 sa uvedie 

počet mesiacov 2),  

2. krok: na  riadku č. 13 sa v stĺpci sadzba 2 vyznačí 15% zníženie (na  riadku č. 19 sa uvedie počet mesiacov 

10).  

  

Príklad č. 6 

Prvá evidencia vozidla kategórie M1 so zdvihovým objemom 1000 cm3 je 13.4.2006. Ročná sadzba dane za 

vozidlo je 80 eur. Pri zistení počtu mesiacov od prvej evidencie vozidla sa preukázalo, že v priebehu roka 2018 

dochádza k odlišnej úprave ročnej sadzby dane. Vozidlo je predmetom dane v celom zdaňovacom období.   

*** 

V danom prípade v marci 2018 uplynulo od prvej evidencie vozidla 144 mesiacov, preto v zdaňovacom období  

2018 vozidlo prechádza z ročnej sadzby dane bez percentuálnej úpravy vo výške 80 eur do 10 % zvýšenia ročnej 

sadzby dane. V stĺpci 1 sa nevyznačí (za mesiace január až marec) žiadne percento zníženia alebo zvýšenia 

ročnej sadzby dane  a v stĺpci 2 sa vyznačí 10% zvýšenie (za mesiace apríl až december). Pri vyplnení daňového 

priznania sa postupuje takto: 

1. krok: na riadku č.13 sa v stĺpci sadzba 1 nevyznačí žiadne percento zníženia (na riadku č. 19 sa uvedie 

počet mesiacov 3),  

2. krok: na  riadku č. 13 sa v stĺpci sadzba 2 vyznačí 10% zvýšenie (na riadku č. 19 sa uvedie počet mesiacov 

9).  

  

Príklad č. 7 

Prvá evidencia vozidla kategórie M1 so zdvihovým objemom 1700 cm3 je 5.9.2015. Ročná sadzba dane za 

vozidlo je 148 eur. Pri zistení počtu mesiacov od prvej evidencie vozidla sa preukázalo, že v priebehu roka 2018 

dochádza k odlišnej úprave ročnej sadzby dane. Vozidlo je predmetom dane v celom zdaňovacom období 2018.   

*** 

V danom prípade v auguste 2018 uplynulo od prvej evidencie vozidla prvých 36 mesiacov, preto v zdaňovacom 

období r. 2018 vozidlo prechádza z 25% do 20% zníženia ročnej sadzby dane. V stĺpci 1 sa vyznačí (za mesiace 

január až august) 25% zníženie ročnej sadzby dane a v stĺpci 2 sa vyznačí 20% zníženie (za mesiace september 

až december). Pri vyplnení daňového priznania sa postupuje takto: 

1. krok: na riadku č.13 sa v stĺpci sadzba 1 vyznačí 25% zníženie (na riadku č. 19 sa uvedie počet 

mesiacov 8 ),  

2. krok: na riadku č. 13 sa v stĺpci sadzba 2 vyznačí 20%  zníženie (na riadku č. 19 sa uvedie počet 

mesiacov 4).  
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Príklad č. 8 

Prvá evidencia vozidla kategórie N² s celkovou hmotnosťou vozidla 30 t, s počtom náprav 3 je 6.1.2007. Ročná 

sadzba dane za vozidlo je 1 755 eur.   

*** 

Pri zistení počtu mesiacov od prvej evidencie vozidla sa preukázalo, že ide o uplatnenie ročnej sadzby dane bez 

percentuálnej úpravy, pretože od prvej evidencie vozidla (1.1.2007 do 31.12.2018) je počet mesiacov 144. 

Z uvedeného dôvodu daňovník na riadku č. 13 nevyznačí percentuálnu úpravy ročnej sadzby dane. 

 

V. Zaplatenie dane  

Daňovník je povinný daň alebo pomernú časť dane zaplatiť najneskôr do 31. januára 2019 na číslo účtu:  

501163 - 8XXXXXXXXX / 8180 

predčíslie   označujúce druh 

dane (daň z motorových 

vozidiel) 
 

základné číslo účtu 

označujúce daňový subjekt 

(OÚD) 
 

kód Štátnej 

pokladnice 

 
Variabilný symbol je: 1700992018. 

 

 Dávame do pozornosti „Oznámenie k novému účtu na platenie dane z motorových vozidiel“ zverejnené na:  

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/dp/2016/2016.04.18

_zrus_uctov.pdf . 

 

VI. Platenie preddavkov na daň na rok 2019 

Ak predpokladaná daň podľa § 9 zákona o dani z MV presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur, daňovník je 

povinný platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky 

na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. 

 

Ak predpokladaná daň presiahne 8 300 eur, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň vo výške 

jednej dvanástiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného 

kalendárneho mesiaca. 

 

Ak predpokladaná daň nepresiahne 700 eur, daňovník preddavky na daň neplatí.  

 

Preddavky na daň daňovník zaplatí na číslo účtu:  

501163 - 8XXXXXXXXX / 8180 

predčíslie označujúce druh 

dane (daň z motorových 

vozidiel) 
 

základné číslo účtu 

označujúce daňový subjekt 

(OÚD) 
 

kód Štátnej 

pokladnice 

 

Variabilné symboly na platenie mesačných preddavkov na daň na rok 2019: 

mesiac   variabilný symbol 

január 2010 1100012019 

február 2019 1100022019 

marec 2019  1100032019 

apríl 2019  1100042019 

máj 2019 1100052019 

jún 2019   1100062019 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/dp/2016/2016.04.18_zrus_uctov.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/dp/2016/2016.04.18_zrus_uctov.pdf
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júl 2019 1100072019 

august 2019 1100082019 

september 2019   1100092019 

október 2019  1100102019 

november 2019 1100112019 

december 2019   1100122019 

              alebo 1100002019 v každom mesiaci*) 

 

Variabilné symboly na platenie štvrťročných preddavkov na daň na rok 2019: 

Štvrťrok variabilný symbol 

I. štvrťrok 2019 1100412019 

II. štvrťrok 2019 1100422019 

III. štvrťrok 2019 1100432019 

IV. štvrťrok 2019  1100442019 

              alebo 1100002019 v každom štvrťroku*) 

 

Poznámka 

*) Pri zadaní trvalého príkazu na úhradu štvrťročných alebo mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel 

na r. 2019 daňovník môže označiť platbu vo variabilnom symbole údajom: 1100002019. 

  
VII. Určenie predpokladanej dane k 1. januáru 2019  

Výšku predpokladanej dane, ktorá sa v danom prípade zisťuje k 1. januáru 2018, a to počnúc mesiacom prvej 

evidencie vozidla (vrátane tohto mesiaca) do 1. januára 2019 (vrátane mesiaca január) daňovník uvedie na 

riadku č. 40 daňového priznania.  

Na účely určenia výšky predpokladanej dane sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 upravuje 

nasledovne: 

 Počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla sa zníži o 25 %. 

 Po uplynutí 36 kalendárnych mesiacov sa počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov zníži o 20 %. 

 Po uplynutí predchádzajúcich 72 (2x36) kalendárnych mesiacov sa počas nasledujúcich 36 

kalendárnych mesiacov zníži o 15 %. 

 Po uplynutí predchádzajúcich 108 (3x36) kalendárnych mesiacov sa sadzba dane počas nasledujúcich 

36 kalendárnych mesiacov použije bez úpravy. 

 Po uplynutí 144 (108+36) kalendárnych mesiacov sa počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov 

zvýši o 10 %. 

 Po uplynutí 156 (144+12) kalendárnych mesiacov sa zvýši o 20 %. 

 V prípade : 

 hybridného motorového vozidla, 

 hybridného elektrického vozidla, 

 vozidla kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG), 

 vozidla kategórie L, M a N s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG),  

 vozidla kategórie L, M a N na vodíkový pohon  

sa pre určenie  výšky  predpokladanej dane použije sadzba dane zistená podľa predchádzajúceho 

postupu, t.j. v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov, ktorá sa následne ešte zníži o 50 %. 
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Poznámka: 

 U vozidla používaného v rámci kombinovanej dopravy sa na účely určenia predpokladanej dane neuplatní 

50 % zníženie, pretože splnenie podmienky použitia vozidla v zdaňovacom období najmenej 60-krát 

daňovníkovi bude zrejmé až po uplynutí zdaňovacieho obdobia 2019. 

 Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia 2019 dôjde k zmene režimu určenia sadzby dane podľa počtu 

mesiacov, táto zmena sa pre účely určenia predpokladanej dane neuplatní, pretože sa táto určuje podľa 

počtu mesiacov od prvej evidencie vozidla do 1. januára 2019 (vrátane mesiaca január). 

 Ak ide o hybridné motorové vozidlá alebo hybridné elektrické vozidlá, pre vozidlá s pohonom na stlačený 

zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) a pre vozidlá na vodíkový pohon, pre účely určenia 

predpokladanej dane sa uplatní aj 50 % zníženie sadzby dane. 

 V prípade ťahača a osobitne návesu môže daňovník do predpokladanej dane započítať nižšiu ročnú sadzbu 

dane (upravenú podľa § 7 zákona o dani z MV), než do akej by patrili podľa hmotnosti vozidla, ak vozidlá 

ťahač a náves budú v zdaňovacom období 2019 tvoriť jednu návesovú jazdnú súpravu. 

 V prípade vozidiel oslobodených od dane daňovník nemusí započítať ročnú sadzbu dane do predpokladanej 

dane. 

Príklad č. 8 

Úprava ročnej sadzby dane k 1.1.2019 za vozidlo s prvou evidenciou dňa 27.1.2006 je takáto: 

- ku dňu určenia predpokladanej dane, t.j. k 1.1.2019 uplynulo 144 kalendárnych mesiacov, avšak 

neuplynulo 156 mesiacov odo dňa prvej evidencie vozidla, preto sadzba dane sa zvýši o 10 %. 

Príklad č. 9 

Úprava ročnej sadzby dane k 1.1.2019 za vozidlo s prvou evidenciou dňa 22.5.2016 je takáto: 

- ku dňu určenia predpokladanej dane, t.j. k 1.1.2019 neuplynulo 36 kalendárnych mesiacov odo dňa 

prvej evidencie vozidla (uplynulo iba 31 mesiacov), preto sadzba dane sa zníži o 25 %. 

Príklad č. 10 

Úprava ročnej sadzby dane k 1.1.2019 za vozidlo s prvou evidenciou dňa 13.3.2013 je takáto: 

- ku dňu určenia predpokladanej dane, t.j. k 1.1.2019 uplynulo 36 kalendárnych mesiacov, avšak 

neuplynulo 72 (2x36) mesiacov odo dňa prvej evidencie vozidla, preto sadzba dane sa zníži o 20 %. 

Príklad č. 11 

Úprava ročnej sadzby dane k 1.1.2019 za vozidlo s prvou evidenciou dňa 10.11.2007 je takáto: 

- ku dňu určenia predpokladanej dane, t.j. k 1.1.2019 uplynulo 108 (3x36) kalendárnych mesiacov, 

avšak neuplynulo 144 mesiacov odo dňa prvej evidencie vozidla, preto sa použije sadzba dane 

uvedená v prílohe č. 1 bez úpravy. 
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