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I.
Úvod

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydává tento 
pokyn, a to v zájmu zajištění jednotného uplatňování 
daňových právních předpisů při hodnocení služeb s níz-
kou přidanou hodnotou poskytovaných mezi spojenými 
osobami/sdruženými podniky (dále jen „vnitroskupino-
vé služby“). Současně je účelem pokynu snížit adminis-
trativní náročnost daňovým subjektům při prokazování 
správnosti nastavení převodních cen u těchto služeb.

Vymezení předmětné problematiky vyplývá ze Sdě-
lení Evropské komise KOM(2011) 16 ze dne 25. 1. 2011 
obsahující „Zprávu JTPF: Pokyny k vnitropodnikovým 
službám s nízkou přidanou hodnotou“ (angl. „JTPF 
Report: Guidelines on Low Value Adding Intra-Group 
Services“, dále jen „Zpráva JTPF“)1), která je uveřejně-
na na internetových stránkách české daňové správy pod 
sekcí Mezinárodní spolupráce – odkaz Přímé daně – 
Převodní ceny, zdaňování nadnárodních společností).

Pokyn se týká služeb účtovaných jak mezi českým 
daňovým subjektem a jeho zahraničním spřízněným 
podnikem, tak mezi dvěma českými spojenými osobami. 
Posuzování předmětných služeb účtovaných mezi spříz-
něnými podniky se musí řídit příslušnými ustanoveními 
o principu tržního odstupu v jednotlivých smlouvách 
o zamezení dvojího zdanění (článek 9 Modelové smlou-
vy o zamezení dvojího zdanění OECD) stejně jako usta-
noveními zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), zejmé-
na § 23 odst. 7, a to v návaznosti na postupy uvedené 
v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „DŘ“).

Zpráva JTPF, stejně jako tento pokyn, principielně 
vychází ze Směrnice o převodních cenách pro nadná-
rodní podniky a daňové správy vypracované ve formě 

Zprávy Výboru pro fiskální záležitosti Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj2) (dále jen „Směr-
nice“). Česká republika jako členský stát OECD při 
správě daní mimo jiné aplikuje i zásady a doporučení 
vycházející z ustanovení uvedené Směrnice (viz též Po-
kyn D-332 – Sdělení Ministerstva financí k uplatňová-
ní mezinárodních standardů při zdaňování transakcí 
mezi sdruženými podniky – převodní ceny (č.j.: 39/86 
829/2009-393) a Pokyn GFŘ D-6 (čj. 32320/11-31) k jed-
notnému postupu při uplatňování některých ustanovení 
ZDP, které jsou uveřejněny na internetových stránkách 
české daňové správy). 

Pokyn D-10, stejně jako Zpráva JTPF předpokládá, 
že poplatníci jednají v dobré víře a nedochází k zastí-
rání jakýchkoli – pro daný účel významných – informa-
cí. U reálných a hodnověrných podkladů a podmínek 
transakce je snahou daňové správy zavést pro daňové 
subjekty jistotu při posuzování vnitroskupinových slu-
žeb. Předpokladem pro aplikaci pokynu je rovněž dodr-
žení základních zásad správy daní (§§ 5–9 DŘ), zvláště 
spolupráce mezi daňovým subjektem a správcem daně.

II.
Předmět pokynu

Pokyn zahrnuje jen ty vnitroskupinové služby mající 
nízkou přidanou hodnotu, které netvoří hlavní činnost 
subjektů, představují rutinní funkci a netvoří podstatný 
náklad či příjem zainteresovaných podniků. Za služby 
netvořící podstatný náklad či výnos se přitom považují 
ty služby, jejichž celková hodnota pro všechny transakce 
nepřekročí 10 % z obratu (celkové tržby a výnosy) a zá-
roveň částku 50 mil Kč u poskytovatele a 20 % z pro-
vozních nákladů a zároveň částku 50 mil Kč u příjem-
ce. U fyzických osob, které neúčtují, se pro posouzení 
uvedených limitů vychází z příslušné daňové evidence 
příjmů a výdajů.

29

Pokyn GFŘ D – 10
ke službám s nízkou přidanou hodnotou poskytovaným mezi 

spojenými osobami / sdruženými podniky

Č.j.: 37488/12-3131-13228

____________________

1) Dokument pracovní skupiny EU pro otázky zdaňování nadnárodních podniků (EU Joint Transfer Pricing Forum – EU JTPF)
2) OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Směrnice je dostupná na intranetu české daňové správy: 

http://intranet.ds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/1509.html
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 Vnitroskupinové služby s nízkou přidanou hodnotou 
jsou druhem transakcí v rámci skupiny podniků zahrnu-
jící služby správního, technického, finančního, poraden-
ského či obchodního charakteru. Svou povahou slouží 
skupině podniků pouze k zajištění provozních, řídících či 
kontrolních mechanismů tak, aby byla podporována hlav-
ní činnost podniků. Seznam služeb rutinního charakteru 
je uveden v příloze č. 1 Zprávy JTPF, tento seznam ob-
sahuje pouze příklady těchto služeb, není vyčerpávající. 

Zásadní okolností u služeb s nízkou přidanou hod-
notou je správné přiřazení nákladů spojených s přija-
tými vnitroskupinovými službami. Přestože všechny 
vzniklé náklady jsou přiřaditelné zúčastněným daňovým 
subjektům, nemusí být posouzeny jako daňově uznatel-
né. Posouzení daňové uznatelnosti účtovaných nákladů 
nebo nákladových složek ceny však není závislé na po-
suzování tržní úrovně ceny.

Pokyn se nevztahuje na problematiku sdílení nákla-
dů mezi členy skupiny, tzv. ujednání o podílení se na ná-
kladech (viz Kapitola VIII. Směrnice).

III.
Principy aplikované u vnitroskupinových služeb 

v České republice

Při prověřování vnitroskupinových služeb s nízkou 
přidanou hodnotou správci daně posuzují především 
následující okolnosti:

1. Identifikace subjektů – název a specifikace čin-
nosti subjektů a způsob propojení zainteresova-
ných subjektů.

2. Poskytnutí služby a její popis – poskytnutí (a faktu-
race za provedení) služeb musí mít své opodstatnění. 
Základním dokumentem je smlouva uzavřená mezi 
zainteresovanými podniky. Pokud nebyla uzavřena, 
nemusí být automaticky dané služby považovány 
za neuskutečněné. V souladu s § 8 odst. 3 DŘ je po-
vinností správce daně vycházet ze skutečného obsa-
hu právního úkonu. Za účelem ověření uskutečnění 
plnění lze správci daně předložit: zaslané a potvrze-
né objednávky se specifikací druhu služby, fakturaci 
s uvedením konkrétních vykonaných činností, vyjá-
dření o systému poskytování tohoto druhu služeb 
v rámci skupiny podniků (centrum sdílených služeb, 
jednotlivé zakázky, služby na požádání atp.), případ-
ně další užitečné informace (druh aktivit a místo či 
období vykonané práce poskytovatele služby či jeho 
příslušných pracovníků). Otázka případného vzniku 
stálé provozovny poskytovatele služeb v České re-
publice není předmětem tohoto pokynu.

3. Účel a přínos poskytnuté služby – zúčastněný sub-
jekt by měl správci daně ozřejmit účel z hlediska po-

skytovatele i příjemce služby včetně definice ekono-
mického efektu (potenciálního přínosu) z poskytnutí 
dané služby. U příjemce služeb musí být zřejmý účel 
uplatněného výdaje, tzn. jaký prospěch očekával pro 
svou podnikatelskou činnost. Ověření tohoto bodu 
je zásadní pro pochopení skupinového schématu po-
skytování vnitroskupinových služeb a stanovení, zda 
byla služba poskytnuta a oceněna v souladu s princi-
pem tržního odstupu. 

4. Metoda – s ohledem na méně komplikovanou 
strukturu daných transakcí lze příslušnou odměnu 
za poskytnutí vnitroskupinových služeb ohodnotit 
metodami srovnatelné nezávislé ceny (CUP) nebo 
nákladů a přirážky (Cost +).

5. Náklady – pro účely stanovení odpovídající přirážky 
je nezbytné správně a přesně určit strukturu nákla-
dů, které souvisí s poskytnutou službou, a z kterých 
se tedy vychází pro kalkulaci ceny a tedy i výsledné 
ziskovosti.

6. Ziskovost dle principu tržního odstupu – cena či 
ziskovost u poskytování vnitroskupinových služeb 
s nízkou přidanou hodnotou bude odpovídat prin-
cipu tržního odstupu, pokud budou vysvětleny výše 
uvedené body. V případě metody CUP musí být 
doložena srovnatelná transakce mezi nezávislými 
subjekty. Při aplikaci metody Cost+ česká daňo-
vá správa považuje přirážku k nákladům v rozpětí 
3–7 % za přirážku, která by byla aplikována v běž-
ných obchodních vztazích. Výše přirážky se může 
lišit dle principu uvedeného v § 23 odst. 7 ZDP, nic-
méně rozdíl musí být následně uspokojivě doložen. 
V souladu se zněním bodu 7.33 Směrnice nemusí být 
přirážka aplikována vždy, a to především v situaci, 
kdy je rutinní vnitroskupinová služba mezi dotčený-
mi subjekty poskytována jako doplnění hlavní, větši-
nou podstatně hodnotnější transakce.

Není-li z podkladů předložených správci daně zřejmý 
účel poskytnutí služby, je správce daně oprávněn poža-
dovat k příslušným transakcím další dokumentaci pro-
kazující dodržení principu tržního odstupu, mimo jiné 
též informace, které má k dispozici zahraniční sdružený 
podnik, či informace o způsobu účtování o službách nebo 
určení zvoleného přiřazovacího klíče, případně výše neu-
vedené skutečnosti, které mohou mít vliv na určení, zda 
služby byly poskytnuty v souladu s principem tržního od-
stupu. Správce daně daňovému subjektu umožní podání 
výkladu o způsobu a opodstatněnosti poskytnutí daných 
služeb a bude respektovat systém řízení a způsob posky-
tování služeb v rámci nadnárodní skupiny podniků, je-li 
v souladu s principy tržního odstupu.

Pokud jsou podaná vysvětlení a předložené podkla-
dy pro posouzení dodržení tržního principu dostačující, 
správce daně při posuzování vnitroskupinových služeb 
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upustí od požadavku na plnou šíři dokumentace k pře-
vodním cenám podle pokynu D-334 Ministerstva finan-
cí (sdělení k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen 
v mezi spojenými osobami) v těchto oblastech: 

1. Funkční a riziková analýza, tj. zpracování analýzy 
přisuzující jednotlivým spřízněným subjektům vy-
konávané funkce a nesená rizika ve vztahu k dané 
transakci. 

2. Srovnávací analýza u metody Cost+, t.j. volba nezá-
vislých srovnatelných subjektů na základě zvoleného 
přiřazovacího klíče za účelem stanovení tržního roz-
pětí přirážky. Při užití metody CUP pro ohodnocení 
vnitroskupinové služby je předložení příslušných 
srovnatelných transakcí nezbytné.

3. Odůvodnění výše stanovené přirážky u metody 
Cost+, tj. podání komentáře týkající se správnosti 
zvoleného tržního rozpětí, ve kterém by se pohybo-
vala ziskovost k nákladům vynaloženým subjektem 
na danou transakci.

4. Analýza trhu, tj. definice tržních podmínek v daném 
odvětví a ve vztahu k příslušnému segmentu druhu 
vnitroskupinových služeb.

5. Celková informace o skupině – při popisu vni-
troskupinových služeb, které jsou předmětem 
tohoto sdělení, není nezbytné analyzovat v doku-
mentaci aktivity celé skupiny, pouze bude podán 
komentář k činnostem jednotlivých zainteresova-
ných společností ve vazbě na poskytované vnit-
roskupinové služby.

IV.
Závěr

Generální finanční ředitelství bude průběžně vyhod-
nocovat vývoj v oblasti vnitroskupinových služeb s níz-
kou přidanou hodnotou. 

Tento Pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.

Ing. Jan Knížek, v. r.
 generální ředitel
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V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje 
Ministerstvo financí změnu Českého účetního standar-
du pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou 
účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro někte-
ré vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších před-
pisů, č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek, 
jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji 
č. 8/2010 rozeslaném dne 31. prosince 2010 a jehož změ-
ny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze 
dne 20. prosince 2011. 

1. V bodu 1. se na začátek první tabulky vkládá nový 
první řádek, který zní: 

„

A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návrat-
ným finančním výpomocem dlouhodobým 142

“.

2. V bodu 1. v první tabulce ve 2. řádku se číslo „141“ 
nahrazuje číslem „144“. 

3. V bodu 1. v první tabulce ve 3. řádku se číslo „142“ 
nahrazuje číslem „146“.

4. V bodu 1. v první tabulce ve 4. řádku se číslo „143“ 
nahrazuje číslem „149“.

5. V bodu 3.10. se za slova „opravná položka“ vkládají 
slova „, s výjimkou úbytku pohledávky z titulu bez-
úplatného pozbytí podle § 25 odst. 6 zákona“. 

6. Bod 5.1. zní:
„5.1. Ustanovení bodů 5. a 6. tohoto standardu se 
nevztahují na inkaso pohledávky, započtení pohle-
dávky, splynutí osoby dlužníka a věřitele a na vyřa-
zení pohledávek z titulu bezúplatného pozbytí podle 
§ 25 odst. 6 zákona.“. 

7. V bodu 6.1. se slova „podle bodu“ nahrazují slovy 
„v případech uvedených v bodech“.

8. V bodu 6.2. se slovo „Odepsané“ nahrazuje slovem 
„Vyřazené“. 

9. Za bod 6.3. se doplňuje nový bod 6.4., který zní:
„6.4. V případě pohledávky, o které bylo účtováno 
podle bodu 6.2., a poté došlo k jejímu zániku nebo 
odpadly důvody pro její vykazování v souladu s § 50 
písm. a) vyhlášky, účtuje účetní jednotka na stranu 
MÁ DÁTI podrozvahového účtu 999 – Vyrovnávací 
účet k podrozvahovým účtům se souvztažným zápi-
sem na stranu DAL podrozvahového účtu 911 – Vy-
řazené pohledávky.“.

Český účetní standard č. 706 – Opravné položky 
a vyřazení pohledávek ve znění těchto změn použijí ně-
které vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období 
začínajícím dnem 1. ledna 2013.

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit

30

Změna
Českého účetního standardu č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek

pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-94954/2012/28
PID: MFCR2XHREL
ze dne 9. 11. 2012

Referent: JUDr. David Bauer
 Ing. Michal Svoboda
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V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje 
Ministerstvo financí změnu Českého účetního standar-
du pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou 
účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé 
vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 707 – Zásoby, jehož vydání bylo oznámeno ve Finanč-
ním zpravodaji č. 8/2010 rozeslaném dne 31. prosince 
2010 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpra-
vodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011.

1. V bodu 3.2. se číslo „16“ nahrazuje slovem „18“.

2. V bodu 4.1. písmenu c) se slova „bezúplatného naby-
tí od účetních jednotek, které jsou vybranými účetní-
mi jednotkami, lze pro naplnění principu efektivity 
jako reprodukční pořizovací cenu použít cenu, kte-
rou byly tyto zásoby vyskladněny u předávající účetní 
jednotky“ nahrazují slovy „nabytí zásob v případech 
uvedených v § 25 odst. 6 zákona účetní jednotka na-
vazuje na výši jejich ocenění v účetnictví účetní jed-
notky, která o tomto majetku naposledy účtovala“. 

3. V bodu 5.1.2. se slovo „, výpůjčky“ zrušuje. 

4. Za bod 5.1.11. se vkládají dva nové body 5.1.12. 
a 5.1.13., které znějí: 
„5.1.12. O zásobách pozbytých z titulu bezúplatné 
změny příslušnosti k hospodaření s majetkem stá-
tu nebo svěření majetku do správy podle zákona 
upravujícího rozpočtová pravidla územních samo-
správných celků nebo bezúplatného převodu nebo 
přechodu majetku, a to ve prospěch jiné vybrané 
účetní jednotky, účtuje účetní jednotka na stranu 
MÁ DÁTI účtu 549 – Ostatní náklady z činnosti se 
souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného 
syntetického účtu zásob.

5.1.13. O zásobách pozbytých z titulu bezúplatné 
změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu 
nebo svěření majetku do správy podle zákona upra-
vujícího rozpočtová pravidla územních samospráv-
ných celků nebo bezúplatného převodu nebo pře-
chodu majetku, a to ve prospěch subjektu, který není 

vybranou účetní jednotkou, účtuje účetní jednotka 
na stranu MÁ DÁTI účtu 543 – Dary se souvztažným 
zápisem na stranu DAL příslušného syntetického 
účtu zásob.“.

Dosavadní body 5.1.12. až 5.1.16. se označují jako 
body 5.1.14. až 5.1.18. 

5. V bodu 5.1.18. se číslo „139“ nahrazuje číslem „138“.

6. V bodu 5.2.2. se slovo „, výpůjčky“ zrušuje. 

7. Za bod 5.2.8. se vkládají dva nové body 5.2.9. 
a 5.2.10., které znějí:
„5.2.9. O zásobách pozbytých z titulu bezúplatné 
změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu 
nebo svěření majetku do správy podle zákona upra-
vujícího rozpočtová pravidla územních samospráv-
ných celků nebo bezúplatného převodu nebo pře-
chodu majetku, a to ve prospěch jiné vybrané účetní 
jednotky, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI 
účtu 549 – Ostatní náklady z činnosti se souvztažným 
zápisem na stranu DAL účtu 501 – Spotřeba materi-
álu nebo 504 – Prodané zboží.

5.2.10. O zásobách pozbytých z titulu bezúplatné 
změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu 
nebo svěření majetku do správy podle zákona upra-
vujícího rozpočtová pravidla územních samospráv-
ných celků nebo bezúplatného převodu nebo pře-
chodu majetku, a to ve prospěch subjektu, který není 
vybranou účetní jednotkou, účtuje účetní jednotka 
na stranu MÁ DÁTI účtu 543 – Dary se souvztažným 
zápisem na stranu DAL účtu 501 – Spotřeba materi-
álu nebo 504 – Prodané zboží.“.

Dosavadní body 5.2.9. až 5.2.12. se označují jako 
body 5.2.11. až 5.2.14.

Český účetní standard č. 707 – Zásoby ve znění těch-
to změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé 
v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2013.

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
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Změna
Českého účetního standardu č. 707 – Zásoby

pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-94954/2012/28
PID: MFCR2XHREL
ze dne 9. 11. 2012

Referent: JUDr. David Bauer
 Ing. Michal Svoboda
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Tímto pokynem je pro přehlednost sestaven výčet 
finančních úřadů a jejich územních pracovišť, jsou sta-
noveny zkratky těchto orgánů Finanční správy České 
republiky1) (dále jen „orgány finanční správy“) a je urče-
no umístění spisů daňových subjektů, příp. částí těchto 
spisů.

Čl. I
Finanční úřady a jejich územní pracoviště

1. Názvy finančních úřadů jsou vymezeny v § 8 odst. 1 
zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České re-
publiky, ve znění pozdějších předpisů2) (dále jen „zá-
kon č. 456/2011 Sb.“). Tyto finanční úřady jsou dále 
v textu označeny též jako nové finanční úřady. Územ-
ní pracoviště těchto finančních úřadů (tzv. nová 
územní pracoviště) jsou jejich vnitřními organizační-
mi jednotkami / útvary; místně příslušným správcem 
daně, resp. správním orgánem je tedy finanční úřad 
vykonávající působnost na územní vyššího územní-
ho samosprávního celku3), nikoli územní pracoviště. 
Územní pracoviště finančních úřadů, která se ne-
nacházejí v jejich sídlech, jsou stanovena vyhláškou 
č. 48/2012 Sb., o územních pracovištích finančních 
úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. Územ-
ní pracoviště finančních úřadů, která se nacházejí 
v jejich sídlech, jsou stanovena Organizačním řádem 
Finanční správy České republiky. 

2. Původním finančním úřadem se rozumí finanční úřa-
dy zřízené podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních 
finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů4) 

(dále jen „zákon č. 531/1990 Sb.“), tj. finanční úřady, 
jejichž názvy, sídla a územní působnost jsou vymeze-
ny v příloze č. 1 k zákonu č. 531/1990 Sb.

3. Zavádí se zkratky pro názvy jednotlivých nových 
finančních úřadů a jejich územní pracoviště, které 
mohou být použity zejména na doručenkách5) či pí-
semných dokladech stvrzujících, že písemnost byla 
doručena nebo že poštovní zásilka obsahující pí-
semnost byla dodána6). Tyto zkratky7) jsou uvedeny 
v tabulce v příloze č. 1 k tomuto pokynu a je jimi 
označen správce daně, resp. správní orgán, který pí-
semnost doručuje. Zkratky se nepoužijí pro označe-
ní správce daně8), resp. správního orgánu9) v rozhod-
nutích a jiných písemnostech vydávaných při správě 
daní, resp. ve správním řízení.

Čl. II
Základní pravidla pro umístění spisů

nebo jejich částí

1. Dle § 13 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb. příslušný 
orgán finanční správy (tj. též nové finanční úřa-
dy) na požádání bezodkladně informuje daňový 
subjekt, na jakém místě je umístěn spis nebo jeho 
příslušná část. Oprávnění daňového subjektu na-
hlížet do spisu lze vykonávat pouze v místě, kde 
je umístěn spis nebo jeho příslušná část – tj. buď 
v sídle příslušného orgánu finanční správy, anebo 
na jeho územním pracovišti, a to podle toho, kde 
je spis nebo jeho příslušná část umístěna (§ 13 
odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb.). Tímto se stano-
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Pokyn č. GFŘ-D-12 
o finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu 

nebo jeho příslušné části

Č.j.: 40753/12-3411-011654

____________________

1) Podle § 1 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb. jsou orgánem finanční správy Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství 

a finanční úřady.
2) Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2013.
3) V souladu s vyhláškou č. 347/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou vyšším územním samosprávným celkem kraje a hlavní město Praha. 

Dle § 8 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb. mají nové finanční úřady sídlo v krajských městech, resp. v hlavním městě Praze.
4) Tento zákon je zrušen zákonem č. 456/2011 Sb. a přestal platit dnem 31. 12. 2012.
5) § 51 odst. 2 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
6) § 19 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
7) Pro sousloví „finanční úřad“ je využívána zkratka FÚ a pro „územní pracoviště“ zkratka ÚzP.
8) § 102 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
9) § 69 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
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vují základní pravidla pro umístění spisů nebo 
jejich částí k 1. 1. 2013 na nových finančních 
úřadech a jejich územních pracovištích. Dále se 
stanovují pravidla pro umístnění spisů nebo je-
jich částí v případě tzv. nových registrací, resp. 
nově zahájených řízení podle správního řádu 
od 1. 1. 2013. Uvedená pravidla se nevztahují 
na Specializovaný finanční úřad.

2. Spravujícím územním pracovištěm10) se pro účely to-
hoto pokynu rozumí územní pracoviště nového fi-
nančního úřadu (ve smyslu vymezení v článku I odst. 
1. tohoto pokynu), jehož název obsahuje odlišující 
individuální označení, které se shoduje s odlišují-
cím individuálním označením obsaženým v názvu 
původního finančního úřadu11), jehož obvod územní 
působnosti byl tvořen územním obvodem či správ-
ním obvodem, který je uveden v tabulce v příloze č. 1 
k tomuto pokynu. Jedná se tedy o nové územní pra-
coviště, které v tomto ohledu odpovídá původnímu 
finančnímu úřadu (tj. finančnímu úřadu zřízenému 
podle zákona č. 531/1990 Sb.), s výjimkou Územního 
pracoviště v Nepomuku a Územního pracoviště Pra-
ha – východ (viz odst. 3). 

3. Spis daňového subjektu (účastníka řízení) bude 
k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územním praco-
višti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, 
na němž byl spis umístěn před 1. 1. 2013. V případě 
Územního pracoviště Praha – východ budou na tom-
to územním pracovišti umístěny k 1. 1. 2013 spisy 
daňových subjektů (účastníků řízení), které byly 
před 1. 1. 2013 umístěny na pobočce Praha-východ 
Finančního úřadu v Brandýse nad Labem - Staré 
Boleslavi. V případě Územního pracoviště v Nepo-
muku budou na tomto územním pracovišti umístěny 
k 1. 1. 2013 spisy daňových subjektů (účastníků říze-
ní), které byly před 1. 1. 2013 umístěny na pracovišti 
Nepomuk Finančního úřadu v Blovicích. 

4. To znamená, že spis daňového subjektu (účastníka 
řízení) bude umístněn na spravujícím územním pra-
covišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, 
a) v jehož územním obvodu či správním obvodu má 

fyzická osoba místo pobytu12), resp. místo trvalé-
ho pobytu či místo podnikání13), 

b) v jehož územním obvodu či správním obvodu má 
právnická osoba sídlo14),

c) do jehož územního obvodu či správního obvodu je 
fyzické nebo právnické osobě pravomocně delego-
vána místní příslušnost ke správě daní15) nebo byl 
nadřízeným správní orgánem pověřen k projedná-
ní a rozhodnutí věci jiný věcně příslušný podřízený 
správní orgán ve svém správním obvodu16).

5. Výjimkou jsou spisy daňových subjektů (účastní-
ků řízení), jejichž místo pobytu, resp. místo trvalé-
ho pobytu či místo podnikání nebo sídlo je v obci 
Dolní Lutyně, která s účinností od 1. 1. 2012 spadá 
do správního obvodu obce s rozšířenou působností 
Bohumín17), přičemž daně těchto daňových subjektů 
(řízení účastníků řízení) byly před 1. 1. 2013 spravo-
vány Finančním úřadem v Orlové18). V daném přípa-
dě jsou spisy těchto daňových subjektů (účastníků ří-
zení) umístěny od 1. 1. 2013 na Územním pracovišti 
v Bohumíně Finančního úřadu pro Moravskoslezský 
kraj, nikoli na Územním pracovišti v Orlové.

6. Pokud došlo ke změně podmínek pro určení místní 
příslušnosti ke správě daní před 1. 1. 2013 a součas-
ně nedošlo nejpozději k 1. 1. 2013 k přechodu místní 
příslušnosti ke správě daní na nově místně přísluš-
ného správce daně19), bude spis daňového subjektu 
k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územním praco-
višti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, 
na němž byl spis umístěn před 1. 1. 2013. 

 Např.: Místně příslušným správcem daně je v roce 
2012 Finanční úřad v Benešově, neboť daňový sub-

____________________

10) Poznámka: Skutečnost, že územní pracoviště je označeno jako „spravující“, je třeba chápat tak, že na daném územním pracovišti je umís-

těn spis dle § 13 zákona č. 456/2011 Sb.
11) Např. název územního pracoviště nového finančního úřadu je „Územní pracoviště v Benešově“, název původního finančního je „Finanční 

úřad v Benešově“, odlišujícím individuálním označením jsou v daném případě slova „v Benešově“.
12) § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
13) § 11 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
14) § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, příp. § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
15) § 18 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. § 5 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 

ve znění pozdějších předpisů
16) § 131 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
17) Vyhláška č. 440/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem 

a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
18) § 5 odst. 2 zákona č. 531/1990 Sb.
19) § 131 (tzv. přeregistrace) a § 16 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
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jekt má sídlo v Benešově. Ke dni 5. 12. 2012 změní 
daňový subjekt sídlo do Písku, dojde tedy ke změně 
podmínek pro určení místní příslušnosti. Finanční 
úřad v Benešově však do konce roku 2012 nestihl vy-
dat rozhodnutí podle § 131 zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (tzv. roz-
hodnutí o přeregistraci), tedy nestihl určit datum, 
ke kterému místní příslušnost přejde na nového 
místně příslušného správce daně, nebo předmětné 
rozhodnutí bylo v roce 2012 vydáno, ale rozhodné 
datum spadá do roku 2013. V takovémto případě 
bude spis daňového subjektu umístněn k 1. 1. 2013 
na Územním pracovišti v Benešově Finančního 
úřadu pro Středočeský kraj. (Pozn.: Následně bude 
postupováno podle odst. 7., tj. po rozhodném datu 
v roce 2013 bude spis umístněn na Územním praco-
višti v Písku Finančního úřadu pro Jihočeský kraj.)

7. Pokud dojde k přechodu místní příslušnosti 
od 1. 1. 201320), bude spis umístěn na spravujícím 
územním pracovišti, které odpovídá původnímu fi-
nančnímu úřadu, 
a) v jehož územním obvodu či správním obvodu má 

fyzická osoba místo pobytu, resp. místo trvalého 
pobytu či místo podnikání, 

b) v jehož územním obvodu či správním obvodu má 
právnická osoba sídlo.

 Např.: Místně příslušným správcem daně je začát-
kem roku 2013 Finanční úřad pro Středočeský kraj, 
přičemž spis je umístněn na Územním pracovišti 
v Berouně, neboť daňový subjekt má sídlo v Berou-
ně. Ke dni 5. 3. 2013 změní daňový subjekt sídlo 
do Tábora, dojde tedy ke změně podmínek pro urče-
ní místní příslušnosti. Finanční úřad pro Středočeský 
kraj vydá tzv. rozhodnutí o přeregistraci s rozhod-
ným datem 21. 4. 2013. Od tohoto data bude místně 
příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jiho-
český kraj, přičemž spis bude umístěn na Územním 
pracovišti v Táboře.

8. Pokud rozhodnutí o delegaci místní příslušnos-
ti vydané před 1. 1. 2013 nabude právní moci 
od 1. 1. 2013, bude spis umístěn na spravujícím 
územním pracovišti, které odpovídá původnímu fi-
nančnímu úřadu uvedenému v daném rozhodnutí 
o delegaci místní příslušnosti jakožto správce daně, 
na kterého je místní příslušnost k výkonu správy 
daní delegována.

 Např.: Dne 5. 10. 2012 bylo vydáno rozhodnutí 
o delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní 

z Finančního úřadu v Benešově na Finanční úřad 
v Písku. Rozhodnutí nabude právní moci až dne 6. 5. 
2013 (neboť se daňový subjekt proti němu odvolal, 
přičemž delegace byla rozhodnutím o odvolání po-
tvrzena). Od 21. 6. 201321) bude místně příslušným 
správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj, 
přičemž spis bude umístěn na Územním pracovišti 
v Písku.

9. Pokud rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti bude vy-
dáno od 1. 1. 2013, bude spis umístěn na územním pra-
covišti uvedeném v tomto rozhodnutí (v odůvodnění). 

10. V případě umístění spisů k dani dědické, dani da-
rovací a dani z převodu nemovitostí platí též pravi-
dlo uvedené v odst. 3 a 5. To znamená, že spis bude 
k 1. 1. 2013 umístněn na spravujícím územním pra-
covišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřa-
du, v jehož územním obvodu či správním obvodu:
a) měl zůstavitel naposledy trvalý pobyt, nebo ne-

měl-li trvalý pobyt, v tom územním obvodu či 
správním obvodu, kde se nachází zůstavitelův 
majetek,

b) se nachází nemovitost, a to i v případě, nabývá-li 
se spolu s nemovitostí též movitý majetek nebo 
jiný majetkový prospěch, popřípadě je-li samostat-
ně zřizováno právo odpovídající věcnému břemeni 
nebo jiné plnění obdobné věcnému břemeni,

c) má trvalý pobyt nebo sídlo nabyvatel movitého 
majetku nebo jiného majetkového prospěchu,

d) má trvalý pobyt nebo sídlo dárce movitého ma-
jetku nebo jiného majetkového prospěchu, jde-li 
o darování do ciziny, nebo

e) se nacházel movitý majetek nebo jiný majetkový 
prospěch, nelze-li určit spravující územní praco-
viště podle písmen a) až d).

11. Výjimku z odst. 3 představuje umístění spisů poplat-
níků daně z nemovitostí, kde je stanoven následující 
jednotný výchozí algoritmus:
A. poplatník má sídlo či místo pobytu na území vyš-

šího územního samosprávního celku, jehož název 
je součástí názvu nového finančního úřadu, kde 
se nachází nemovitost / nemovitosti, které jsou 
předmětem daně (dále též „příslušný kraj“) – 
k dani z nemovitostí, které se nacházejí na úze-
mí tohoto kraje, bude spis k 1. 1. 2013 umístěn 
na spravujícím územním pracovišti, které odpoví-
dá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územ-
ním obvodu či správním obvodu má poplatník 
sídlo či místo pobytu, 

B. poplatník nemá sídlo či místo pobytu na území 

____________________

20) Tj. datum na rozhodnutí „o přeregistraci“ podle § 131 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, bude pozdější 

než 1. 1. 2013; zde se jedná o přechod místní příslušnosti mezi finančními úřady zřízenými podle zákona č. 456/2011 Sb.
21) Dané datum musí vycházet z data uvedeného v rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti.
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příslušného kraje, zároveň má poplatník na úze-
mí tohoto kraje nemovitosti v obvodu územní pů-
sobnosti jednoho původního finančního úřadu – 
k dani z nemovitostí, které se nacházejí na území 
tohoto kraje, bude spis k 1. 1. 2013 umístěn 
na spravujícím územním pracovišti, které odpoví-
dá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územ-
ním obvodu či správním obvodu se nemovitosti 
nacházejí,

C. poplatník – právnická osoba nemá sídlo na území 
příslušného kraje, zároveň má poplatník v tomto 
kraji nemovitosti v obvodu územní působnos-
ti více původních finančních úřadů – spis bude 
k 1. 1. 2013 umístěn na určeném územním praco-
višti nového finančního úřadu, které se nachází 
v sídle tohoto finančního úřadu, 

D. poplatník – fyzická osoba nemá místo pobytu 
na území příslušného kraje, zároveň má poplat-
ník v tomto kraji nemovitosti v obvodu územní 
působnosti více původních finančních úřadů:
a) pokud je pouze poplatníkem daně z pozem-

ků, spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na určeném 
územním pracovišti nového finančního úřa-
du, které se nachází v sídle tohoto finančního 
úřadu, 

b) pokud je poplatníkem, který má nemovitosti 
v obvodu územní působnosti více původních 
finančních úřadů, z toho stavby má v obvodu 
územní působnosti pouze jediného původní-
ho finančního úřadu, spis bude k 1. 1. 2013 
umístěn na spravujícím územním pracovišti, 
které odpovídá původnímu finančnímu úřa-
du, v jehož územním obvodu či správním ob-
vodu se stavby nacházejí,

c) pokud je poplatníkem, který má stavby v ob-
vodu územní působnosti více původních fi-
nančních úřadů, spis bude k 1. 1. 2013 umís-
těn na spravujícím územním pracovišti, které 
odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v je-
hož územním obvodu či správním obvodu 
se stavby nacházejí, a to dle druhu stavby 
s upřednostněním druhu stavby v následují-
cím pořadí:
1) H – obytný dům
 Má-li poplatník jeden či více obytných 

domů v obvodu územní působnosti pou-
ze jediného původního finančního úřadu, 
spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na spravu-
jícím územním pracovišti, které odpovídá 
původnímu finančnímu úřadu, v jehož 
územním obvodu či správním obvodu se 
obytné domy nacházejí. 

2) R – byt
 Nemá-li poplatník žádný obytný dům 

a má-li jeden či více bytů v obvodu územ-
ní působnosti pouze jediného původního 
finančního úřadu, spis bude k 1. 1. 2013 
umístěn na spravujícím územním pracovi-

šti, které odpovídá původnímu finančnímu 
úřadu, v jehož územním obvodu či správ-
ním obvodu se byty nacházejí. 

3) J – stavba pro individuální rekreaci
 Nemá-li poplatník žádný obytný dům 

ani byt a má-li jednu či více staveb pro 
rodinnou rekreaci v obvodu územní pů-
sobnosti pouze jediného původního fi-
nančního úřadu, spis bude k 1. 1. 2013 
umístěn na spravujícím územním praco-
višti, které odpovídá původnímu finanč-
nímu úřadu, v jehož územním obvodu či 
správním obvodu se stavby pro rodinnou 
rekreaci nacházejí. 

4) ostatní poplatníci – spis bude k 1. 1. 2013 
umístěn na určeném územním pracovišti 
nového finančního úřadu, které se nachází 
v sídle tohoto finančního úřadu. Např.:
- Má-li poplatník více obytných domů 

v územní působnosti více původních fi-
nančních úřadů, spis bude k 1. 1. 2013 
umístěn na určeném územním praco-
višti nového finančního úřadu, které 
se nachází v sídle tohoto finančního 
úřadu.

- Nemá-li poplatník žádný obytný dům 
a má-li více bytů v územní působnosti 
více původních finančních úřadů, spis 
bude k 1. 1. 2013 umístěn na určeném 
územním pracovišti nového finančního 
úřadu, které se nachází v sídle tohoto 
finančního úřadu.

- Nemá-li poplatník žádný obytný dům 
ani byt a má-li více staveb pro rodin-
nou rekreaci v územní působnosti 
více původních finančních úřadů, spis 
bude k 1. 1. 2013 umístěn na určeném 
územním pracovišti nového finančního 
úřadu, které se nachází v sídle tohoto 
finančního úřadu.

- ostatní případy výše neuvedené

Pozn. č. 1: Přehled určených územních pracovišť nového 
finančního úřadu, které se nacházejí v sídle tohoto fi-
nančního úřadu (viz případy C., D a) a D c) výše uvede-
ného výchozího algoritmu):

nový finanční úřad určené územní pracoviště v sídle 
nového finančního úřadu

Finanční úřad pro hlavní 
město Prahu Územní pracoviště pro Prahu 6

Finanční úřad pro 
Středočeský kraj Územní pracoviště Praha – východ

Finanční úřad pro 
Jihočeský kraj

Územní pracoviště v Českých 
Budějovicích

Finanční úřad pro 
Plzeňský kraj Územní pracoviště Plzeň – sever

Finanční úřad pro 
Karlovarský kraj Územní pracoviště v Karlových Varech
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Finanční úřad pro 
Ústecký kraj Územní pracoviště v Ústí nad Labem

Finanční úřad pro 
Liberecký kraj Územní pracoviště v Liberci

Finanční úřad pro 
Královéhradecký kraj Územní pracoviště v Hradci Králové

Finanční úřad pro 
Pardubický kraj Územní pracoviště v Pardubicích

Finanční úřad pro Kraj 
Vysočina Územní pracoviště v Jihlavě

Finanční úřad pro 
Jihomoravský kraj Územní pracoviště Brno – venkov

Finanční úřad pro 
Olomoucký kraj Územní pracoviště v Olomouci

Finanční úřad pro 
Moravskoslezský kraj Územní pracoviště Ostrava I

Finanční úřad pro Zlínský 
kraj Územní pracoviště ve Zlíně

Pozn. č. 2: Příklady k výše uvedenému výchozímu algo-
ritmu jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto pokynu.

12. Výjimku z odst. 3 představuje dále umístění spisů, 
které se týkají 
a) správy odvodů za porušení rozpočtové kázně,
b) správních řízení ve věci porušení zákona 

č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o omezení plateb v hotovosti“)22)

c) kontroly výkonu správy poplatků, které jsou pří-
jmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě 
věcně příslušné jiné orgány,

d) kontroly
- dodržování povinností při značkování nebo bar-

vení vybraných minerálních olejů a při značko-
vání některých dalších minerálních olejů,

- značení tabákových výrobků,
- dodržování zákazu prodeje lihovin a tabáko-

vých výrobků,
e) přijímání a evidování splátek návratných finanč-

ních výpomocí poskytnutých Ministerstvem ze-
mědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případ-
ných úroků z nich vyplývajících. 

 V těchto případech bude daňovému subjektu 
(účastníku řízení) umístnění jeho spisu či jeho čás-
ti správcem daně sděleno – v případě k 1. 1. 2013 
již probíhajících řízení bude tato skutečnost sdě-
lena na požádání, v případě řízení zahájených 
od 1. 1. 2013 bude tato skutečnost uvedena při tomto 
zahájení řízení.

13. U spisů, které se týkají
a) finanční kontroly a

b) dozoru nad přezkoumáním hospodaření obcí, 
dobrovolných svazků obcí a městských částí hlav-
ního města Prahy,

 tedy agend do 31. 12. 2012 vykonávaných finančními 
ředitelstvími, bude subjektu v případě k 1. 1. 2013 
již probíhajících řízení umístění jeho spisu sděleno, 
v případě řízení zahájených od 1. 1. 2013 bude tato 
skutečnost uvedena při zahájení řízení.

14. V případě, že daňový subjekt podá přihlášku k re-
gistraci k dani od 1. 1. 2013, bude spis k této dani 
umístěn u spravujícího územního pracoviště, které 
odpovídá původnímu finančnímu úřadu, 
a) v jehož územním obvodu či správním obvodu má 

fyzická osoba místo pobytu, 
b) v jehož územním obvodu či správním obvodu má 

právnická osoba sídlo.
 Podle obdobných pravidel bude umístěn spis i v pří-

padě, že správce daně rozhodne o registraci z moci 
úřední.

15. V případě, že daňový subjekt od 1. 1. 2013 podá prv-
ně daňové přiznání k dani z nemovitostí na zdaňova-
cí období roku 2013 (či následující), bude spis k této 
dani umístěn u spravujícího územního pracoviště 
podle algoritmu, který je uveden níže.

 Při určování spravujícího územního pracoviště se 
vychází ze stavu okolností rozhodných pro vyměření 
daně z nemovitostí k 1. lednu daného zdaňovacího 
období a z místa pobytu / sídla poplatníka aktuálního 
v den podání daňového přiznání.
A. poplatník má sídlo či místo pobytu na území pří-

slušného kraje – k dani nemovitostí, které se na-
cházejí na území tohoto kraje, bude spis umístěn 
na spravujícím územním pracovišti, které odpoví-
dá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územ-
ním obvodu či správním obvodu má poplatník 
sídlo či místo pobytu, 

B. poplatník nemá sídlo či místo pobytu na území 
příslušného kraje, zároveň má poplatník na úze-
mí tohoto kraje nemovitosti v obvodu územní pů-
sobnosti jednoho původního finančního úřadu – 
k dani nemovitostí, které se nacházejí na území 
tohoto kraje, bude spis umístěn na spravujícím 
územním pracovišti, které odpovídá původnímu 
finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či 
správním obvodu se nemovitosti nacházejí,

C. poplatník – právnická osoba nemá sídlo na území 
příslušného kraje, zároveň má poplatník v tomto 
kraji nemovitosti v obvodu územní působnos-
ti více původních finančních úřadů – spis bude 

____________________

22) Podle § 6a odst. 6 zákona o omezení plateb v hotovosti pokuty ukládá, vybírá a vymáhá správní orgán, který při své činnosti zjistil porušení 

povinnosti podle tohoto zákona.
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umístěn na určeném územním pracovišti nového 
finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto 
finančního úřadu,

D. poplatník – fyzická osoba nemá místo pobytu 
na území příslušného kraje, zároveň má poplat-
ník v tomto kraji nemovitosti v obvodu územní 
působnosti více původních finančních úřadů: 
a) pokud je pouze poplatníkem daně z pozem-

ků, spis bude umístěn na určeném územním 
pracovišti nového finančního úřadu, které se 
nachází v sídle tohoto finančního úřadu, 

b) pokud je poplatníkem, který má stavby pou-
ze v obvodu územní působnosti jednoho pů-
vodního finančního úřadu, spis bude umístěn 
na spravujícím územním pracovišti, které od-
povídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož 
územním obvodu či správním obvodu se stav-
by nacházejí,

c) pokud je poplatníkem, který má stavby v ob-
vodu územní působnosti více původních fi-
nančních úřadů, spis bude umístěn na spra-
vujícím územním pracovišti, které odpovídá 
původnímu finančnímu úřadu, v jehož územ-
ním obvodu či správním obvodu se stavby na-
cházejí, a to dle druhu stavby s upřednostně-
ním druhu stavby v následujícím pořadí:
1) H – obytný dům
 Má-li poplatník jeden či více obytných 

domů v obvodu územní působnosti pou-
ze jediného původního finančního úřadu, 
spis bude umístěn na spravujícím územ-
ním pracovišti, které odpovídá původní-
mu finančnímu úřadu, v jehož územním 
obvodu či správním obvodu se obytné 
domy nacházejí. 

2) R – byt
 Nemá-li poplatník žádný obytný dům 

a má jeden či více bytů v obvodu územ-
ní působnosti pouze jediného původní-
ho finančního úřadu, spis bude umístěn 
na spravujícím územním pracovišti, které 
odpovídá původnímu finančnímu úřadu, 
v jehož územním obvodu či správním ob-
vodu se byty nacházejí. 

3) J – stavba pro individuální rekreaci
 Nemá-li poplatník žádný obytný dům ani 

byt a má jednu či více staveb pro rodinnou 
rekreaci v obvodu územní působnosti pou-
ze jediného původního finančního úřadu, 
spis bude umístěn na spravujícím územ-
ním pracovišti, které odpovídá původní-

mu finančnímu úřadu, v jehož územním 
obvodu či správním obvodu se stavby pro 
rodinnou rekreaci nacházejí. 

4) ostatní poplatníci – spis bude umístěn 
na určeném územním pracovišti nového 
finančního úřadu, které se nachází v sídle 
tohoto finančního úřadu. Např.: 
- Má-li poplatník více obytných domů 

v územní působnosti více původních 
finančních úřadů, spis bude umístěn 
na určeném územním pracovišti nové-
ho finančního úřadu, které se nachází 
v sídle tohoto finančního úřadu.

- Nemá-li poplatník žádný obytný dům 
a má více bytů v územní působnosti 
více původních finančních úřadů, spis 
bude umístěn na určeném územním 
pracovišti nového finančního úřadu, 
které se nachází v sídle tohoto finanč-
ního úřadu.

- Nemá-li poplatník žádný obytný dům 
ani byt a má více staveb pro rodinnou 
rekreaci v územní působnosti více pů-
vodních finančních úřadů, spis bude 
umístěn na určeném územním praco-
višti nového finančního úřadu, které se 
nachází v sídle tohoto finančního úřadu.

- ostatní případy výše neuvedené
 Přehled určených územních pracovišť je uveden 

v odst. 11 v poznámce č. 1.

16. V případě řízení zahájených od 1. 1. 2013 podle 
správního řádu sdělí umístění spisu účastníkovi říze-
ní správní orgán při zahájení tohoto řízení.

17. Jestliže jsou úkony, dílčí řízení či jiné postupy (např. 
úkony či zajištění a vymáhání daní, daňová kontrola) 
prováděny na jiném územním pracovišti v rámci da-
ného finančního úřadu, na němž nemá být dle obec-
ných pravidel stanovených tímto pokynem umístěn 
spis či jeho určitá část, může být spis (popř. jeho 
část) vztahující se k těmto úkonům, dílčím řízením 
či jiným postupům po dobu jejich provádění umístěn 
na tomto jiném územním pracovišti, o čemž na požá-
dání příslušný orgán finanční správy daňový subjekt 
bezodkladně informuje23).

18. Změny umístnění spisů s ohledem na § 13 odst. 3 
zákona č. 456/2011 Sb., dle kterého příslušný orgán 
finanční správy při umístnění spisu nebo jeho části 
přihlédne zejména k dostupnosti spisu pro daňový 

____________________

23) § 13 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb.
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subjekt a k hospodárnosti výkonu správy daní, jsou 
řešeny v samostatném pokynu.

Čl. III
Přílohy

Součástí tohoto pokynu jsou přílohy:
č. 1 – Přehled finančních úřadů a jejich územních 
pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů
č. 2 – Příklady k umístění spisů daně z nemovitostí

Čl. IV
Účinnost

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.

Ing. Jan Knížek, v. r.
generální ředitel
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Název nového 
finančního úřadu Název územního pracoviště Zkratka Umístění spisů – obvod územní působnosti 

původního finančního úřadu 

Finanční úřad pro 
hlavní město Prahu

Územní pracoviště pro Prahu 1 FÚ pro hl.m.Prahu, 
ÚzP pro Prahu 1 územní obvod městské části Praha 1

Územní pracoviště pro Prahu 2 FÚ pro hl.m.Prahu, 
ÚzP pro Prahu 2 územní obvod městské části Praha 2

Územní pracoviště pro Prahu 3 FÚ pro hl.m.Prahu, 
ÚzP pro Prahu 3 územní obvod městské části Praha 3

Územní pracoviště pro Prahu 4 FÚ pro hl.m.Prahu, 
ÚzP pro Prahu 4 územní obvod městské části Praha 4

Územní pracoviště pro Prahu 5 FÚ pro hl.m.Prahu, 
ÚzP pro Prahu 5

územní obvod městské části Praha 5, Praha 13, 
Praha 16, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, 
Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Velká 
Chuchle, Praha-Zbraslav a Praha-Zličín

Územní pracoviště pro Prahu 6 FÚ pro hl.m.Prahu, 
ÚzP pro Prahu 6

územní obvod městské části Praha 6, Praha 17, 
Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Přední 
Kopanina a Praha-Suchdol

Územní pracoviště pro Prahu 7 FÚ pro hl.m.Prahu, 
ÚzP pro Prahu 7 územní obvod městských částí Praha 7 a Praha-Troja

Územní pracoviště pro Prahu 8 FÚ pro hl.m.Prahu, 
ÚzP pro Prahu 8

územní obvod městských částí Praha 8, Praha-
Březiněves, Praha-Dolní Chabry a Praha-Ďáblice

Územní pracoviště pro Prahu 9 FÚ pro hl.m.Prahu, 
ÚzP pro Prahu 9

územní obvod městských částí Praha 9, Praha 14, 
Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha-
Běchovice, Praha-Čakovice, Praha-Dolní Počernice, 
Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Satalice 
a Praha-Vinoř

Územní pracoviště pro Prahu 10 FÚ pro hl.m.Prahu, 
ÚzP pro Prahu 10

územní obvod městských částí Praha 10, Praha 15, 
Praha 22, Praha-Benice, Praha-Dolní Měcholupy, 
Praha-Dubeč, Praha-Kolovraty, Praha-Královice, 
Praha-Křeslice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice 
a Praha-Štěrboholy

Územní pracoviště pro
Prahu – Jižní Město

FÚ pro 
hl.m.Prahu, ÚzP pro 
Prahu –Jižní Město

územní obvod městské části Praha 11, 
Praha-Kunratice, Praha-Šeberov a Praha-Újezd

Územní pracoviště 
v Praze – Modřanech

FÚ pro 
hl.m.Prahu, ÚzP 
v Praze –Modřanech

územní obvod městské části Praha 12 a Praha-Libuš

Finanční úřad pro 
Středočeský kraj

Územní pracoviště 
Praha – východ

FÚ pro 
Středočeský kraj, ÚzP 
Praha-východ

správní obvod obcí s pověřeným obecním úřadem 
Čelákovice, Odolena Voda a Úvaly

Územní pracoviště Praha – západ FÚ pro Středočeský 
kraj, ÚzP Praha-západ

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Černošice

Územní pracoviště v Benešově FÚ pro Středočeský 
kraj, ÚzP v Benešově správní obvod obce s rozšířenou působností Benešov

Územní pracoviště v Berouně FÚ pro Středočeský 
kraj, ÚzP v Berouně správní obvod obce s rozšířenou působností Beroun

Územní pracoviště v Brandýse 
nad Labem - Staré Boleslavi

FÚ pro
Středč.kraj,ÚzP 
v Brandýse n/L–St.Bol.

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Územní pracoviště v Čáslavi FÚ pro Středočeský 
kraj, ÚzP v Čáslavi správní obvod obce s rozšířenou působností Čáslav

Územní pracoviště 
v Českém Brodě

FÚ pro Středočeský 
kraj, ÚzP v Českém 
Brodě

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Český Brod

Příloha č. 1 k pokynu č. GFŘ-D-12 

Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť,
zavedení zkratek, umístění spisů
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Název nového 
finančního úřadu Název územního pracoviště Zkratka Umístění spisů – obvod územní působnosti 

původního finančního úřadu 

Finanční úřad pro 
Středočeský kraj

(pokračování)

Územní pracoviště v Dobříši FÚ pro Středočeský 
kraj, ÚzP v Dobříši správní obvod obce s rozšířenou působností Dobříš

Územní pracoviště v Hořovicích FÚ pro Středočeský 
kraj, ÚzP v Hořovicích správní obvod obce s rozšířenou působností Hořovice

Územní pracoviště v Kladně FÚ pro Středočeský 
kraj, ÚzP v Kladně správní obvod obce s rozšířenou působností Kladno

Územní pracoviště v Kolíně FÚ pro Středočeský 
kraj, ÚzP v Kolíně správní obvod obce s rozšířenou působností Kolín

Územní pracoviště 
v Kralupech nad Vltavou

FÚ pro Středočeský 
kraj, ÚzP v Kralupech 
n/Vl.

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Kralupy nad Vltavou

Územní pracoviště v Kutné Hoře
FÚ pro Středočeský 
kraj, ÚzP v Kutné 
Hoře

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Kutná Hora

Územní pracoviště v Mělníce FÚ pro Středočeský 
kraj, ÚzP v Mělníce správní obvod obce s rozšířenou působností Mělník

Územní pracoviště 
v Mladé Boleslavi

FÚ pro Středočeský 
kraj, ÚzP v Mladé 
Boleslavi

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Mladá Boleslav

Územní pracoviště 
v Mnichově Hradišti

FÚ pro Středočeský 
kraj, ÚzP v Mnich. 
Hradišti

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Mnichovo Hradiště

Územní pracoviště v Neratovicích
FÚ pro Středočeský 
kraj, ÚzP 
v Neratovicích

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Neratovice

Územní pracoviště v Nymburku FÚ pro Středočeský 
kraj, ÚzP v Nymburku

správní obvod obcí s rozšířenou působností 
Lysá nad Labem a Nymburk

Územní pracoviště v Poděbradech
FÚ pro Středočeský 
kraj, ÚzP 
v Poděbradech

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Poděbrady

Územní pracoviště v Příbrami FÚ pro Středočeský 
kraj, ÚzP v Příbrami správní obvod obce s rozšířenou působností Příbram

Územní pracoviště v Rakovníku FÚ pro Středočeský 
kraj, ÚzP v Rakovníku správní obvod obce s rozšířenou působností Rakovník

Územní pracoviště v Říčanech FÚ pro Středočeský 
kraj, ÚzP v Říčanech správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany

Územní pracoviště v Sedlčanech FÚ pro Středočeský 
kraj, ÚzP v Sedlčanech správní obvod obce s rozšířenou působností Sedlčany

Územní pracoviště ve Slaném FÚ pro Středočeský 
kraj, ÚzP ve Slaném správní obvod obce rozšířenou působností Slaný

Územní pracoviště ve Vlašimi FÚ pro Středočeský 
kraj, ÚzP ve Vlašimi správní obvod obce s rozšířenou působností Vlašim

Územní pracoviště ve Voticích FÚ pro Středočeský 
kraj, ÚzP ve Voticích správní obvod obce s rozšířenou působností Votice

Finanční úřad pro 
Jihočeský kraj 

Územní pracoviště 
v Českých Budějovicích

FÚ pro
Jihočeský kraj, ÚzP 
v Čes.Budějovicích

správní obvod obce s rozšířenou působností 
České Budějovice

Územní pracoviště v Blatné FÚ pro Jihočeský kraj, 
ÚzP v Blatné správní obvod obce s rozšířenou působností Blatná

Územní pracoviště 
v Českém Krumlově

FÚ pro Jihočeský 
kraj, ÚzP v Českém 
Krumlově

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Český Krumlov

Územní pracoviště v Dačicích FÚ pro Jihočeský kraj, 
ÚzP v Dačicích správní obvod obce s rozšířenou působností Dačice

Územní pracoviště 
v Jindřichově Hradci

FÚ pro Jihočeský 
kraj,ÚzP v Jindřichově 
Hradci

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Jindřichův Hradec

Územní pracoviště v Kaplici FÚ pro Jihočeský kraj, 
ÚzP v Kaplici správní obvod obce s rozšířenou působností Kaplice

Územní pracoviště v Milevsku FÚ pro Jihočeský kraj, 
ÚzP v Milevsku správní obvod obce s rozšířenou působností Milevsko

Územní pracoviště v Písku FÚ pro Jihočeský kraj, 
ÚzP v Písku správní obvod obce s rozšířenou působností Písek
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Název nového 
finančního úřadu Název územního pracoviště Zkratka Umístění spisů – obvod územní působnosti 

původního finančního úřadu 

Finanční úřad pro 
Jihočeský kraj 

(pokračování)

Územní pracoviště v Prachaticích FÚ pro Jihočeský kraj, 
ÚzP v Prachaticích

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Prachatice

Územní pracoviště v Soběslavi FÚ pro Jihočeský kraj, 
ÚzP v Soběslavi správní obvod obce s rozšířenou působností Soběslav

Územní pracoviště 
ve Strakonicích

FÚ pro Jihočeský kraj, 
ÚzP ve Strakonicích

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Strakonice

Územní pracoviště v Táboře FÚ pro Jihočeský kraj, 
ÚzP v Táboře správní obvod obce s rozšířenou působností Tábor

Územní pracoviště v Trhových 
Svinech

FÚ pro Jihočeský 
kraj, ÚzP v Trhových 
Svinech

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Trhové Sviny

Územní pracoviště v Třeboni FÚ pro Jihočeský kraj, 
ÚzP v Třeboni správní obvod obce s rozšířenou působností Třeboň

Územní pracoviště 
v Týně nad Vltavou

FÚ pro Jihočeský 
kraj, ÚzP v Týně nad 
Vltavou

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Týn nad Vltavou

Územní pracoviště ve Vimperku FÚ pro Jihočeský kraj, 
ÚzP ve Vimperku správní obvod obce s rozšířenou působností Vimperk

Územní pracoviště ve Vodňanech FÚ pro Jihočeský kraj, 
ÚzP ve Vodňanech správní obvod obce s rozšířenou působností Vodňany

Finanční úřad pro 
Plzeňský kraj

Územní pracoviště v Plzni
 

FÚ pro Plzeňský kraj, 
ÚzP v Plzni správní obvod obce s rozšířenou působností Plzeň

Územní pracoviště Plzeň – jih FÚ pro Plzeňský kraj, 
ÚzP Plzeň-jih správní obvod obce s rozšířenou působností Stod

Územní pracoviště Plzeň – sever FÚ pro Plzeňský kraj, 
ÚzP Plzeň-sever správní obvod obce s rozšířenou působností Nýřany

Územní pracoviště v Blovicích FÚ pro Plzeňský kraj, 
ÚzP v Blovicích správní obvod obce s rozšířenou působností Blovice 

Územní pracoviště v Domažlicích FÚ pro Plzeňský kraj, 
ÚzP v Domažlicích

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Domažlice

Územní pracoviště 
v Horažďovicích

FÚ pro Plzeňský kraj, 
ÚzP v Horažďovicích

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Horažďovice

Územní pracoviště 
v Horšovském Týně

FÚ pro Plzeňský kraj, 
ÚzP v Horšovském 
Týně

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Horšovský Týn

Územní pracoviště v Klatovech FÚ pro Plzeňský kraj, 
ÚzP v Klatovech správní obvod obce s rozšířenou působností Klatovy

Územní pracoviště v Kralovicích FÚ pro Plzeňský kraj, 
ÚzP v Kralovicích správní obvod obce s rozšířenou působností Kralovice

Územní pracoviště v Nepomuku FÚ pro Plzeňský kraj, 
ÚzP v Nepomuku

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Nepomuk

Územní pracoviště v Přešticích FÚ pro Plzeňský kraj, 
ÚzP v Přešticích správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice

Územní pracoviště v Rokycanech FÚ pro Plzeňský kraj, 
ÚzP v Rokycanech správní obvod obce s rozšířenou působností Rokycany

Územní pracoviště v Tachově FÚ pro Plzeňský kraj, 
ÚzP v Tachově správní obvod obce s rozšířenou působností Tachov

Územní pracoviště ve Stříbře FÚ pro Plzeňský kraj, 
ÚzP ve Stříbře správní obvod obce s rozšířenou působností Stříbro

Územní pracoviště v Sušici FÚ pro Plzeňský kraj, 
ÚzP v Sušici správní obvod obce s rozšířenou působností Sušice

Finanční úřad pro 
Karlovarský kraj

Územní pracoviště 
v Karlových Varech

FÚ pro Karlovarský 
kraj,ÚzP v Karlových 
Varech

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Karlovy Vary

Územní pracoviště v Aši FÚ pro Karlovarský 
kraj, ÚzP v Aši správní obvod obce s rozšířenou působností Aš

Územní pracoviště v Chebu FÚ pro Karlovarský 
kraj, ÚzP v Chebu správní obvod obce s rozšířenou působností Cheb

Územní pracoviště v Kraslicích FÚ pro Karlovarský 
kraj, ÚzP v Kraslicích správní obvod obce s rozšířenou působností Kraslice

Územní pracoviště 
v Mariánských Lázních

FÚ pro 
Karlovarský kraj, ÚzP 
v Mar. Lázních

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Mariánské Lázně
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Název nového 
finančního úřadu Název územního pracoviště Zkratka Umístění spisů – obvod územní působnosti 

původního finančního úřadu 

Finanční úřad pro 
Karlovarský kraj

(pokračování)

Územní pracoviště v Ostrově FÚ pro Karlovarský 
kraj, ÚzP v Ostrově správní obvod obce s rozšířenou působností Ostrov

Územní pracoviště v Sokolově FÚ pro Karlovarský 
kraj, ÚzP v Sokolově správní obvod obce s rozšířenou působností Sokolov

Finanční úřad pro 
Ústecký kraj

Územní pracoviště 
v Ústí nad Labem

FÚ pro Ústecký kraj, 
ÚzP v Ústí nad Labem

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Ústí nad Labem

Územní pracoviště v Bílině FÚ pro Ústecký kraj, 
ÚzP v Bílině správní obvod obce s rozšířenou působností Bílina

Územní pracoviště v Děčíně FÚ pro Ústecký kraj, 
ÚzP v Děčíně správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín

Územní pracoviště v Chomutově FÚ pro Ústecký kraj, 
ÚzP v Chomutově

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Chomutov

Územní pracoviště v Kadani FÚ pro Ústecký kraj, 
ÚzP v Kadani správní obvod obce s rozšířenou působností Kadaň

Územní pracoviště 
v Libochovicích

FÚ pro Ústecký kraj, 
ÚzP v Libochovicích správní obvod obce s rozšířenou působností Lovosice

Územní pracoviště v Litoměřicích FÚ pro Ústecký kraj, 
ÚzP v Litoměřicích

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Litoměřice

Územní pracoviště v Litvínově FÚ pro Ústecký kraj, 
ÚzP v Litvínově správní obvod obce s rozšířenou působností Litvínov

Územní pracoviště v Lounech FÚ pro Ústecký kraj, 
ÚzP v Lounech správní obvod obce s rozšířenou působností Louny

Územní pracoviště v Mostě FÚ pro Ústecký kraj, 
ÚzP v Mostě správní obvod obce s rozšířenou působností Most

Územní pracoviště v Podbořanech FÚ pro Ústecký kraj, 
ÚzP v Podbořanech

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Podbořany

Územní pracoviště 
v Roudnici nad Labem

FÚ pro Ústecký kraj, 
ÚzP v Roudnici nad 
Labem

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Roudnice nad Labem

Územní pracoviště v Rumburku FÚ pro Ústecký kraj, 
ÚzP v Rumburku

správní obvod obcí s rozšířenou působností Rumburk 
a Varnsdorf

Územní pracoviště v Teplicích FÚ pro Ústecký kraj, 
ÚzP v Teplicích správní obvod obce s rozšířenou působností Teplice

Územní pracoviště v Žatci FÚ pro Ústecký kraj, 
ÚzP v Žatci správní obvod obce s rozšířenou působností Žatec

Finanční úřad pro 
Liberecký kraj

Územní pracoviště v Liberci FÚ pro Liberecký kraj, 
ÚzP v Liberci správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec

Územní pracoviště v České Lípě FÚ pro Liberecký kraj, 
ÚzP v České Lípě

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Česká Lípa

Územní pracoviště ve Frýdlantě FÚ pro Liberecký kraj, 
ÚzP ve Frýdlantě správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdlant

Územní pracoviště 
v Jablonci nad Nisou

FÚ pro Liberecký kraj, 
ÚzP v Jablonci n/Nisou

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Jablonec nad Nisou

Územní pracoviště v Jilemnici FÚ pro Liberecký kraj, 
ÚzP v Jilemnici správní obvod obce s rozšířenou působností Jilemnice

Územní pracoviště v Novém Boru FÚ pro Liberecký kraj, 
ÚzP v Novém Boru správní obvod obce s rozšířenou působností Nový Bor

Územní pracoviště v Semilech FÚ pro Liberecký kraj, 
ÚzP v Semilech správní obvod obce s rozšířenou působností Semily

Územní pracoviště v Tanvaldě FÚ pro Liberecký kraj, 
ÚzP v Tanvaldě správní obvod obce s rozšířenou působností Tanvald

Územní pracoviště v Turnově FÚ pro Liberecký kraj, 
ÚzP v Turnově správní obvod obce s rozšířenou působností Turnov

Územní pracoviště 
v Železném Brodě

FÚ pro Liberecký kraj, 
ÚzP v Železném Brodě

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Železný Brod

Finanční úřad pro 
Královéhradecký kraj

Územní pracoviště 
v Hradci Králové

FÚ pro Královéhr. 
kraj, ÚzP v Hradci 
Králové

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Hradec Králové

Územní pracoviště v Broumově 
FÚ pro 
Královéhradecký kraj, 
ÚzP v Broumově

správní obvod obce s rozšířenou působností Broumov
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Finanční úřad pro 
Královéhradecký kraj

(pokračování)

Územní pracoviště v Dobrušce
FÚ pro 
Královéhradecký kraj, 
ÚzP v Dobrušce

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Dobruška

Územní pracoviště 
ve Dvoře Králové nad Labem

FÚ pro
Královéhr.kraj,ÚzP 
ve Dvoře Králové n/L

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Dvůr Králové nad Labem

Územní pracoviště v Hořicích
FÚ pro 
Královéhradecký kraj, 
ÚzP v Hořicích

správní obvod obce s rozšířenou působností Hořice

Územní pracoviště v Jaroměři
FÚ pro 
Královéhradecký kraj, 
ÚzP v Jaroměři

správní obvod obce s rozšířenou působností Jaroměř

Územní pracoviště v Jičíně
FÚ pro 
Královéhradecký kraj, 
ÚzP v Jičíně

správní obvod obce s rozšířenou působností Jičín

Územní pracoviště 
v Kostelci nad Orlicí

FÚ pro 
Královéhradecký 
kraj,ÚzP v Kostelci 
n/O

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Kostelec nad Orlicí

Územní pracoviště v Náchodě
FÚ pro 
Královéhradecký kraj, 
ÚzP v Náchodě

správní obvod obcí s rozšířenou působností Náchod 
a Nové Město nad Metují

Územní pracoviště v Nové Pace
FÚ pro 
Královéhradecký kraj, 
ÚzP v Nové Pace

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Nová Paka

Územní pracoviště 
v Novém Bydžově

FÚ pro 
Královéhradecký kraj, 
ÚzP v Nov.Bydžově

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Nový Bydžov

Územní pracoviště v Rychnově 
nad Kněžnou

FÚ pro 
Královéhradecký 
kraj,ÚzP v Rychnově 
n/K

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Rychnov nad Kněžnou

Územní pracoviště v Trutnově
FÚ pro 
Královéhradecký kraj, 
ÚzP v Trutnově

správní obvod obce s rozšířenou působností Trutnov

Územní pracoviště ve Vrchlabí
FÚ pro 
Královéhradecký kraj, 
ÚzP ve Vrchlabí

správní obvod obce s rozšířenou působností Vrchlabí

Finanční úřad pro 
Pardubický kraj

Územní pracoviště v Pardubicích FÚ pro Pardubický 
kraj, ÚzP v Pardubicích

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Pardubice

Územní pracoviště v Hlinsku FÚ pro Pardubický 
kraj, ÚzP v Hlinsku správní obvod obce s rozšířenou působností Hlinsko

Územní pracoviště v Holicích FÚ pro Pardubický 
kraj, ÚzP v Holicích správní obvod obce s rozšířenou působností Holice

Územní pracoviště v Chrudimi FÚ pro Pardubický 
kraj, ÚzP v Chrudimi správní obvod obce s rozšířenou působností Chrudim

Územní pracoviště v Litomyšli FÚ pro Pardubický 
kraj, ÚzP v Litomyšli správní obvod obce s rozšířenou působností Litomyšl

Územní pracoviště 
v Moravské Třebové

FÚ pro Pardubický 
kraj, ÚzP v Moravské 
Třebové

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Moravská Třebová

Územní pracoviště v Přelouči FÚ pro Pardubický 
kraj, ÚzP v Přelouči správní obvod obce s rozšířenou působností Přelouč

Územní pracoviště ve Svitavách FÚ pro Pardubický 
kraj, ÚzP ve Svitavách

správní obvod obcí s rozšířenou působností Polička 
a Svitavy

Územní pracoviště 
v Ústí nad Orlicí

FÚ pro
Pardubický kraj, ÚzP 
v Ústí n/Orlicí

správní obvod obcí s rozšířenou působností 
Česká Třebová, Lanškroun a Ústí nad Orlicí

Územní pracoviště 
ve Vysokém Mýtě

FÚ pro Pardubický 
kraj, ÚzP ve Vysokém 
Mýtě

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Vysoké Mýto

Územní pracoviště v Žamberku FÚ pro Pardubický 
kraj, ÚzP v Žamberku

správní obvod obcí s rozšířenou působností Králíky 
a Žamberk
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Název nového 
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původního finančního úřadu 

Finanční úřad pro Kraj 
Vysočina

Územní pracoviště v Jihlavě FÚ pro Kraj Vysočina, 
ÚzP v Jihlavě správní obvod obce s rozšířenou působností Jihlava

Územní pracoviště 
v Bystřici nad Pernštejnem

FÚ pro Kraj Vysočina, 
ÚzP v Bystřici n/Pernšt.

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Bystřice nad Pernštejnem

Územní pracoviště 
v Havlíčkově Brodě

FÚ pro Kraj Vysočina, 
ÚzP v Havlíčkově 
Brodě

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Havlíčkův Brod

Územní pracoviště v Humpolci FÚ pro Kraj Vysočina, 
ÚzP v Humpolci

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Humpolec

Územní pracoviště v Chotěboři FÚ pro Kraj Vysočina, 
ÚzP v Chotěboři správní obvod obce s rozšířenou působností Chotěboř

Územní pracoviště 
v Ledči nad Sázavou

FÚ pro Kraj Vysočina, 
ÚzP v Ledči n/Sázavou

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Světlá nad Sázavou

Územní pracoviště 
v Moravských Budějovicích

FÚ pro
Kraj Vysočina, ÚzP 
v Mor.Budějovicích

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Moravské Budějovice

Územní pracoviště 
v Náměšti nad Oslavou

FÚ pro
Kraj Vysočina, ÚzP 
v Náměšti n/Oslavou

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Náměšť nad Oslavou

Územní pracoviště v Pacově FÚ pro Kraj Vysočina, 
ÚzP v Pacově správní obvod obce s rozšířenou působností Pacov

Územní pracoviště v Pelhřimově FÚ pro Kraj Vysočina, 
ÚzP v Pelhřimově

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Pelhřimov

Územní pracoviště v Telči FÚ pro Kraj Vysočina, 
ÚzP v Telči správní obvod obce s rozšířenou působností Telč

Územní pracoviště v Třebíči FÚ pro Kraj Vysočina, 
ÚzP v Třebíči správní obvod obce s rozšířenou působností Třebíč

Územní pracoviště 
ve Velkém Meziříčí

FÚ pro Kraj Vysočina, 
ÚzP ve Velkém 
Meziříčí

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Velké Meziříčí

Územní pracoviště 
ve Žďáru nad Sázavou

FÚ pro
Kraj Vysočina, ÚzP 
ve Žďáru n/Sázavou

správní obvod obcí s rozšířenou působností 
Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou

Finanční úřad pro 
Jihomoravský kraj

Územní pracoviště Brno I FÚ pro Jihomoravský 
kraj, ÚzP Brno I

katastrální území město Brno, Pisárky, Staré Brno, 
Stránice, Štýřice, Trnitá, Veveří, Zábrdovice

Územní pracoviště Brno II FÚ pro Jihomoravský 
kraj, ÚzP Brno II

katastrální území Brněnské Ivanovice, Černovice, 
Dolní Heršpice, Dvorska, Holásky, Horní Heršpice, 
Chrlice, Komárov, Líšeň, Přízřenice, Slatina, Tuřany, 
Židenice

Územní pracoviště Brno III FÚ pro Jihomoravský 
kraj, ÚzP Brno III

katastrální území Černá Pole, Husovice, Ivanovice, 
Jehnice, Královo Pole, Lesná, Maloměřice, 
Medlánky, Mokrá Hora, Obřany, Ořešín, Ponava, 
Řečkovice, Sadová, Soběšice, Útěchov u Brna

Územní pracoviště Brno IV FÚ pro Jihomoravský 
kraj, ÚzP Brno IV

katastrální území Bohunice, Bosonohy, Bystrc, 
Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Nový 
Lískovec, Starý Lískovec, Žabovřesky, Žebětín.

Územní pracoviště Brno – venkov FÚ pro Jihomoravský 
kraj, ÚzP Brno-venkov

správní obvod obcí s rozšířenou působností Kuřim, 
Pohořelice, Rosice, Šlapanice a Židlochovice

Územní pracoviště v Blansku FÚ pro Jihomoravský 
kraj, ÚzP v Blansku správní obvod obce s rozšířenou působností Blansko

Územní pracoviště v Boskovicích FÚ pro Jihomoravský 
kraj, ÚzP v Boskovicích

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Boskovice

Územní pracoviště v Břeclavi FÚ pro Jihomoravský 
kraj, ÚzP v Břeclavi správní obvod obce s rozšířenou působností Břeclav

Územní pracoviště v Bučovicích FÚ pro Jihomoravský 
kraj, ÚzP v Bučovicích správní obvod obce s rozšířenou působností Bučovice

Územní pracoviště v Hodoníně FÚ pro Jihomoravský 
kraj, ÚzP v Hodoníně správní obvod obce s rozšířenou působností Hodonín

Územní pracoviště v Hustopečích
FÚ pro Jihomoravský 
kraj, ÚzP 
v Hustopečích

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Hustopeče

Územní pracoviště v Ivančicích FÚ pro Jihomoravský 
kraj, ÚzP v Ivančicích správní obvod obce s rozšířenou působností Ivančice
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Finanční úřad pro 
Jihomoravský kraj

(pokračování)

Územní pracoviště v Kyjově FÚ pro Jihomoravský 
kraj, ÚzP v Kyjově správní obvod obce s rozšířenou působností Kyjov

Územní pracoviště v Mikulově FÚ pro Jihomoravský 
kraj, ÚzP v Mikulově správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov

Územní pracoviště 
v Moravském Krumlově

FÚ pro Jihomoravský 
kraj, ÚzP v Mor. 
Krumlově

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Moravský Krumlov

Územní pracoviště 
ve Slavkově u Brna

FÚ pro Jihomorav. 
kraj, ÚzP ve Slavkově 
u Brna

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Slavkov u Brna

Územní pracoviště v Tišnově FÚ pro Jihomoravský 
kraj, ÚzP v Tišnově správní obvod obce s rozšířenou působností Tišnov

Územní pracoviště 
ve Veselí nad Moravou

FÚ pro
Jihomoravský kraj, 
ÚzP ve Veselí n/Mor.

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Veselí nad Moravou

Územní pracoviště ve Vyškově FÚ pro Jihomoravský 
kraj, ÚzP ve Vyškově správní obvod obce s rozšířenou působností Vyškov

Územní pracoviště ve Znojmě FÚ pro Jihomoravský 
kraj, ÚzP ve Znojmě správní obvod obce s rozšířenou působností Znojmo

Finanční úřad pro 
Olomoucký kraj

Územní pracoviště v Olomouci FÚ pro Olomoucký 
kraj, ÚzP v Olomouci správní obvod obce s rozšířenou působností Olomouc

Územní pracoviště v Hranicích FÚ pro Olomoucký 
kraj, ÚzP v Hranicích

správní obvod obcí s rozšířenou působností Hranice 
a Lipník nad Bečvou

Územní pracoviště v Jeseníku FÚ pro Olomoucký 
kraj, ÚzP v Jeseníku správní obvod obce s rozšířenou působností Jeseník

Územní pracoviště v Konici FÚ pro Olomoucký 
kraj, ÚzP v Konici správní obvod obce s rozšířenou působností Konice

Územní pracoviště v Litovli FÚ pro Olomoucký 
kraj, ÚzP v Litovli správní obvod obce s rozšířenou působností Litovel

Územní pracoviště v Prostějově FÚ pro Olomoucký 
kraj, ÚzP v Prostějově správní obvod obce s rozšířenou působností Prostějov

Územní pracoviště v Přerově FÚ pro Olomoucký 
kraj, ÚzP v Přerově správní obvod obce s rozšířenou působností Přerov

Územní pracoviště ve Šternberku
FÚ pro Olomoucký 
kraj, ÚzP 
ve Šternberku

správní obvod obcí s rozšířenou působností Šternberk 
a Uničov

Územní pracoviště v Šumperku FÚ pro Olomoucký 
kraj, ÚzP v Šumperku správní obvod obce s rozšířenou působností Šumperk

Územní pracoviště v Zábřehu FÚ pro Olomoucký 
kraj, ÚzP v Zábřehu

správní obvod obcí s rozšířenou působností 
Mohelnice a Zábřeh

Finanční úřad pro 
Moravskoslezský kraj

Územní pracoviště Ostrava I
FÚ pro 
Moravskoslezský kraj, 
ÚzP Ostrava I

městské obvody Hošťálkovice, Lhotka, Michálkovice, 
Moravská Ostrava a Přívoz, Petřkovice, Radvanice 
a Bartovice, Slezská Ostrava a obce Šenov, 
Václavovice, Vratimov

Územní pracoviště Ostrava II
FÚ pro 
Moravskoslezský kraj, 
ÚzP Ostrava II

městské obvody Hrabová, Nová Bělá, Ostrava-jih, 
Proskovice, Stará Bělá, Vítkovice a obec Stará Ves 
nad Ondřejnicí

Územní pracoviště Ostrava III
FÚ pro 
Moravskoslezský kraj, 
ÚzP Ostrava III

městské obvody Krásné Pole, Mariánské Hory 
a Hulváky, Martinov, Nová Ves, Plesná, Polanka nad 
Odrou, Poruba, Pustkovec, Svinov, Třebovice a obce 
Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, 
Olbramice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice

Územní pracoviště v Bohumíně
FÚ pro 
Moravskoslezský kraj, 
ÚzP v Bohumíně

správní obvod obce s rozšířenou působností Bohumín

Územní pracoviště v Bruntále
FÚ pro 
Moravskoslezský kraj, 
ÚzP v Bruntále

správní obvod obcí s rozšířenou působností Bruntál 
a Rýmařov

Územní pracoviště 
v Českém Těšíně

FÚ pro 
Moravskoslezský kraj, 
ÚzP v Čes. Těšíně

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Český Těšín

Územní pracoviště 
ve Frýdku-Místku

FÚ pro
Moravskoslez.kraj, 
ÚzP ve Frýdku-Místku

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Frýdek-Místek
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Finanční úřad pro 
Moravskoslezský kraj

(pokračování)

Územní pracoviště 
ve Frýdlantě nad Ostravicí

FÚ pro
Moravskoslez.kraj, 
ÚzP ve Frýdlantě n/O

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Frýdlant nad Ostravicí

Územní pracoviště ve Fulneku
FÚ pro 
Moravskoslezský kraj, 
ÚzP ve Fulneku

správní obvod obce s rozšířenou působností Odry

Územní pracoviště v Havířově
FÚ pro 
Moravskoslezský kraj, 
ÚzP v Havířově

správní obvod obce s rozšířenou působností Havířov

Územní pracoviště v Hlučíně
FÚ pro 
Moravskoslezský kraj, 
ÚzP v Hlučíně

správní obvod obce s rozšířenou působností Hlučín

Územní pracoviště v Karviné
FÚ pro 
Moravskoslezský kraj, 
ÚzP v Karviné

správní obvod obce s rozšířenou působností Karviná

Územní pracoviště v Kopřivnici
FÚ pro 
Moravskoslezský kraj, 
ÚzP v Kopřivnici

správní obvod obcí s rozšířenou působností 
Frenštát pod Radhoštěm a Kopřivnice

Územní pracoviště v Krnově
FÚ pro 
Moravskoslezský kraj, 
ÚzP v Krnově

správní obvod obce s rozšířenou působností Krnov

Územní pracoviště 
v Novém Jičíně

FÚ pro 
Moravskoslezský 
kraj,ÚzP v Novém 
Jičíně

správní obvod obcí s rozšířenou působností Bílovec 
a Nový Jičín

Územní pracoviště v Opavě
FÚ pro 
Moravskoslezský kraj, 
ÚzP v Opavě

správní obvod obcí s rozšířenou působností Kravaře, 
Opava a Vítkov

Územní pracoviště v Orlové
FÚ pro 
Moravskoslezský kraj, 
ÚzP v Orlové

správní obvod obce s rozšířenou působností Orlová

Územní pracoviště v Třinci
FÚ pro 
Moravskoslezský kraj, 
ÚzP v Třinci

správní obvod obcí s rozšířenou působností Jablunkov 
a Třinec

Finanční úřad pro 
Zlínský kraj

Územní pracoviště ve Zlíně FÚ pro Zlínský kraj, 
ÚzP ve Zlíně

správní obvod obcí s rozšířenou působností Vizovice 
a Zlín

Územní pracoviště 
v Bystřici pod Hostýnem

FÚ pro
Zlínský kraj, ÚzP 
v Bystřici p/Hostýnem

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Bystřice pod Hostýnem

Územní pracoviště v Holešově FÚ pro Zlínský kraj, 
ÚzP v Holešově správní obvod obce s rozšířenou působností Holešov

Územní pracoviště v Kroměříži FÚ pro Zlínský kraj, 
ÚzP v Kroměříži správní obvod obce s rozšířenou působností Kroměříž

Územní pracoviště v Luhačovicích FÚ pro Zlínský kraj, 
ÚzP v Luhačovicích

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Luhačovice

Územní pracoviště v Otrokovicích FÚ pro Zlínský kraj, 
ÚzP v Otrokovicích

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Otrokovice

Územní pracoviště 
v Rožnově pod Radhoštěm

FÚ pro Zlínský
kraj, ÚzP v Rožnově
p/Radhoštěm

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Rožnov pod Radhoštěm

Územní pracoviště 
v Uherském Brodě

FÚ pro Zlínský kraj, 
ÚzP v Uherském 
Brodě

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Uherský Brod

Územní pracoviště 
v Uherském Hradišti

FÚ pro Zlínský kraj, 
ÚzP v Uherském 
Hradišti

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Uherské Hradiště

Územní pracoviště 
ve Valašském Meziříčí

FÚ pro Zlínský kraj, 
ÚzP ve Valašském 
Meziříčí

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Valašské Meziříčí

Územní pracoviště 
ve Valašských Kloboukách

FÚ pro Zlínský 
kraj, ÚzP ve Valaš. 
Kloboukách

správní obvod obce s rozšířenou působností 
Valašské Klobouky

Územní pracoviště ve Vsetíně FÚ pro Zlínský kraj, 
ÚzP ve Vsetíně správní obvod obce s rozšířenou působností Vsetín
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Název nového 
finančního úřadu Název územního pracoviště Zkratka Umístění spisů – obvod územní působnosti 

původního finančního úřadu 

Specializovaný finanční 
úřad

Územní pracoviště v Brně Specializovaný finanční 
úřad, ÚzP v Brně xxx

Územní pracoviště 
v Českých Budějovicích

Spec.finanční úřad, 
ÚzP v Českých 
Budějovicích

xxx

Územní pracoviště 
v Hradci Králové

Special. finanční úřad, 
ÚzP v Hradci Králové xxx

Územní pracoviště v Ostravě Specializovaný finanční 
úřad, ÚzP v Ostravě xxx

Územní pracoviště v Plzni Specializovaný finanční 
úřad, ÚzP v Plzni xxx

Územní pracoviště 
v Ústí nad Labem

Special. finanční úřad, 
ÚzP v Ústí nad Labem xxx

Pozn.: 
1) územní obvody městských částí v Praze jsou určeny zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

2) obvody obcí s rozšířenou působností jsou určeny zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obec-
ním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 388/2002 Sb., 
o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působ-
ností, ve znění pozdějších předpisů
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Příklad č. 1

Poplatníkem je fyzická osoba, která má místo pobytu 
na území příslušného kraje a má stavby v obvodu územ-
ní působnosti více původních finančních úřadů. Např. 
poplatník má:
- místo pobytu v obvodu územní působnosti Finanční-

ho úřadu v Písku, 
- druh stavby H – obytný dům v obvodu územní pů-

sobnosti Finančního úřadu ve Strakonicích,
- druh stavby J – stavba pro individuální rekreaci v ob-

vodu územní působnosti Finančního úřadu v Táboře. 
Spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územ-

ním pracovišti, které odpovídá finančnímu úřadu místa 
pobytu (Finančnímu úřadu v Písku), tedy na Územním 
pracovišti v Písku Finančního úřadu pro Jihočeský kraj.

Poplatník postupuje podle písm. A. 

Příklad č. 2

Poplatníkem je fyzická osoba, která nemá místo po-
bytu na území příslušného kraje a má nemovitosti v ob-
vodu územní působnosti jednoho původního finančního 
úřadu. Např. poplatník má:
- místo pobytu v obvodu územní působnosti Finanční-

ho úřadu v Plzni, 
- druh stavby J – stavba pro individuální rekreaci v ob-

vodu územní působnosti Finančního úřadu v Táboře. 
Spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územ-

ním pracovišti, které odpovídá finančnímu úřadu, v je-
hož územním obvodu či správním obvodu se nemo-
vitosti nacházejí (Finančnímu úřadu v Táboře), tedy 
na Územním pracovišti v Táboře Finančního úřadu pro 
Jihočeský kraj.

Poplatník postupuje podle písm. B

Příklad č. 3

Poplatníkem je fyzická osoba, která nemá místo po-
bytu na území příslušného kraje a má stavby v obvodu 
územní působnosti více původních finančních úřadů. 
Např. poplatník má: 
- místo pobytu v obvodu územní působnosti Finanční-

ho úřadu pro Prahu 6,
- druh stavby H – obytný dům v obvodu územní pů-

sobnosti Finančního úřadu v Rokycanech,
- druh stavby R – byt v obvodu územní působnosti Fi-

nančního úřadu v Sušici. 

Spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územ-
ním pracovišti, které odpovídá finančnímu úřadu, v je-
hož územním obvodu či správním obvodu se nachází 
druh stavby H – obytný dům (Finančnímu úřadu v Ro-
kycanech), tedy na Územním pracovišti v Rokycanech 
Finančního úřadu pro Plzeňský kraj.

Poplatník postupuje podle písm. D písm. c) bodu 1).

Příklad č. 4

Poplatníkem je fyzická osoba, která nemá místo po-
bytu na území příslušného kraje a má stavby v obvodu 
územní působnosti více původních finančních úřadů. 
Např. poplatník má: 
- místo pobytu v obvodu územní působnosti Finanční-

ho úřadu v Rokycanech,
- druh stavby H – obytný dům v obvodu územní pů-

sobnosti Finančního úřadu pro Prahu 6,
- druh stavby R – byt v obvodu územní působnosti Fi-

nančního úřadu pro Prahu 10, 
- druh stavby R – byt v obvodu územní působnosti Fi-

nančního úřadu pro Prahu 1. 
Spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územ-

ním pracovišti, které odpovídá finančnímu úřadu, v je-
hož územním obvodu či správním obvodu se nachází 
druh stavby H – obytný dům (tj. Finančnímu úřadu pro 
Prahu 6), tedy na Územním pracovišti pro Prahu 6 Fi-
nančního úřadu pro hlavní město Prahu.

Poplatník postupuje podle písm. D písm. c) bodu 1).

Příklad č. 5

Poplatníkem je fyzická osoba, která nemá místo po-
bytu na území příslušného kraje a má stavby v obvodu 
územní působnosti více původních finančních úřadů. 
Např. poplatník má: 
- místo pobytu v obvodu územní působnosti Finanční-

ho úřadu v Blansku,
- druh stavby J – objekt pro rodinnou (individuální) 

rekreaci v obvodu územní působnosti Finančního 
úřadu v Havířově,

- druh stavby L – garáž v obvodu územní působnosti 
Finančního úřadu Ostrava I. 
Spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím 

územním pracovišti, které odpovídá finančnímu úřa-
du, v jehož územním obvodu či správním obvodu se 
nachází druh stavby J – objekt pro rodinnou (individu-
ální) rekreaci (tj. Finančnímu úřadu v Havířově), tedy 

Příloha č. 2 k pokynu č. GFŘ-D-12

Příklady k umístění spisů daně z nemovitostí (článek 2 odst. 11 pokynu)
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na Územním pracovišti v Havířově Finančního úřadu 
pro Moravskoslezský kraj.

Poplatník postupuje podle písm. D písm. c) bodu 3).

Příklad č. 6

Poplatníkem je fyzická osoba, která nemá místo po-
bytu na území příslušného kraje a má stavby v obvodu 
územní působnosti více původních finančních úřadů. 
Např. poplatník má:
- místo pobytu v obvodu územní působnosti Finanční-

ho úřadu v Blatné,
- druh stavby H – obytný dům v obvodu územní pů-

sobnosti Finančního úřadu Brno I,
- druh stavby H – obytný dům v obvodu územní pů-

sobnosti Finančního úřadu Brno IV.
Spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na určeném územ-

ním pracovišti Finančního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu, 
tj. na Územním pracovišti Brno – venkov.

Poplatník postupuje podle písm. D písm. c) bod 4).

Příklad č. 7

Poplatníkem je fyzická osoba, která nemá místo po-
bytu na území příslušného kraje a má stavby v obvodu 
územní působnosti více původních finančních úřadů. 
Např. poplatník má:
- místo pobytu v obvodu územní působnosti FÚ v Čes-

kých Budějovicích,
- druh stavby H – obytný dům v obvodu územní pů-

sobnosti Finančního úřadu v Benešově, 
- druh stavby R – byt v obvodu územní působnosti Fi-

nančního úřadu v Kolíně, 
- druh stavby H – obytný dům v obvodu územní pů-

sobnosti Finančního úřadu v Berouně. 
Spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na určeném územním 

pracovišti Finančního úřadu pro Středočeský kraj, které 
se nachází v sídle tohoto finančního úřadu, tj. na Územ-
ním pracovišti Praha – východ.

Poplatník postupuje podle bodu 11 písm. D písm. c) 
bod 4).

Příklad č. 8

Poplatníkem je fyzická osoba, která nemá místo po-
bytu na území příslušného kraje a má stavby v obvodu 
územní působnosti více původních finančních úřadů. 
Např. poplatník má:
- místo pobytu v obvodu územní působnosti Finanční-

ho úřadu pro Prahu 5,
- druh stavby O – stavba užívaná pro ostatní podnika-

telskou činnost v obvodu územní působnosti Finanč-
ního úřadu v Prachaticích,

- druh stavby V - samostatný nebytový prostor užívaný 
jako garáž v obvodu územní působnosti Finančního 
úřadu v Táboře. 
Spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na určeném územním 

pracovišti Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, které 
se nachází v sídle tohoto finančního úřadu, tj. na Územ-
ním pracovišti v Českých Budějovicích.

Poplatník postupuje podle bodu 11 písm. D písm. c) 
bod 4).
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Čl. I
Úvod

1. Tímto pokynem se stanovují pravidla pro přesun spi-
sů od 1. 1. 2013 mezi územními pracovišti v rámci 
jednoho finančního úřadu zřízeného podle zákona 
č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republi-
ky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 456/2011 Sb.“), tak, aby bylo dodrženo ustanove-
ní § 13 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb., dle kterého 
příslušný orgán Finanční správy České republiky 
při umístění spisu nebo jeho příslušné části přihléd-
ne zejména k dostupnosti spisu pro daňový subjekt 
a k hospodárnosti výkonu správy daní.

 Pozn.: V textu jsou finanční úřady zřízené podle 
zákona č. 456/2011 Sb. dále označeny též jako tzv. 
nové finanční úřady. Finanční úřady zřízené podle 
zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgá-
nech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 531/1990 Sb.“), jsou dále označovány jako tzv. pů-
vodní finanční úřady.

2. Místně příslušným správcem daně, resp. správním 
orgánem v těchto případech i nadále zůstává tentýž 
nový finanční úřad vykonávající působnost na území 
vyššího územního samosprávného celku, jehož ná-
zev je součástí názvu finančního úřadu1). Tento po-
kyn se tedy nevztahuje na tzv. přeregistrace či na de-
legace místní příslušnosti – při přesunu spisů mezi 
jednotlivými novými finančními úřady je postupová-
no podle § 131 (tzv. přeregistrace), § 16 a § 18 záko-
na č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „daňový řád“), resp. podle ob-
dobných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“), jedná-li se o spis založený v souvislosti s říze-
ním podle správního řádu.

3. Umístnění spisů (tedy tzv. výchozí umístnění spisů) 

na územních pracovištích nových finančních úřadů 
je stanoveno samostatným pokynem č. GFŘ-D-12.

Čl. II
Přesun spisu z důvodu změny místa pobytu nebo sídla

1. Pokud dojde ke změně sídla právnické osoby2) či 
místa pobytu3), resp. místa trvalého pobytu či místa 
podnikání4) fyzické osoby v rámci územní působnos-
ti jednoho finančního úřadu, bude spis či jeho část 
ze strany správce daně „automaticky“5) přesunut 
na územní pracoviště nového finančního úřadu, je-
hož název obsahuje odlišující individuální označe-
ní6), které se shoduje s odlišujícím individuálním 
označením obsaženým v názvu původního finanční-
ho úřadu, jehož obvod územní působnosti byl tvo-
řen územním obvodem či správním obvodem, který 
je uveden v tabulce v příloze č. 1 k pokynu č. GFŘ-
-D-12 (dále jen „spravující územní pracoviště“), kdy 
a) v tomto územním obvodu či správním obvodu má 

právnická osoba nové sídlo,
b) v tomto územním obvodu či správním obvodu má 

fyzická osoba nové místo pobytu, resp. místo tr-
valého pobytu či místo podnikání.

2. Pokud dojde ke změně sídla či místa pobytu poplat-
níka daně z nemovitostí v rámci územní působnos-
ti jednoho nového finančního úřadu, nebude spis 
daně z nemovitostí „automaticky“ přesunut na nové 
spravující územní pracoviště. Spis daně z nemovi-
tostí bude přesunut pouze v případě, kdy spravující 
územní pracoviště tohoto poplatníka k dani z ne-
movitostí je totožné se spravujícím územním praco-
vištěm k dani z příjmů. Spis daně z nemovitostí by 
se pak přesunul současně se spisem daně z příjmů. 
V ostatních případech bude případný přesun spisu 
při změně sídla či místa pobytu poplatníka předmě-
tem jednání mezi daňovým subjektem a správcem 
daně, kterým se rozumí zejména:

33

Pokyn č. GFŘ-D-13 
ke změně umístnění spisů v rámci finančního úřadu

Č.j.: 40779/12-3411-011654

____________________

1) Viz § 8 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb. V souladu s vyhláškou č. 347/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou vyšším územním samo-

správným celkem kraje a hlavní město Praha.
2) § 13 odst. 1 písm. b) daňového řádu, příp. § 11 odst. 1 písm. e) správního řádu
3) § 13 odst. 1 písm. a) daňového řádu
4) § 11 odst. 1 písm. c) a d) správního řádu
5) Tedy po té, co se správce daně o této změně dozví.
6) Např. název územního pracoviště nového finančního úřadu je „Územní pracoviště v Benešově“, název původního finančního úřadu je 

„Finanční úřad v Benešově“, odlišujícím individuálním označením jsou v daném případě slova „v Benešově“.
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• podnět daňového subjektu s požadavkem daňo-
vého subjektu na umístnění spisu – následný po-
stup viz článek III odst. 2 pokynu,

• sdělení správce daně, že spis se „automaticky“ 
nepřesouvá na jiné územní pracoviště finančního 
úřadu, ale že je možné požádat o přesun spisu, 
a to v případě, kdy dojde ke změně sídla či mís-
ta pobytu poplatníka daně z nemovitostí v rámci 
územní působnosti jednoho finančního úřadu 
a správce daně se o této skutečnosti dozví (např. 
poplatník nahlásí změnu adresy nebo pošta vrátí 
obálku se složenkou k zaplacení daně z nemo-
vitostí se sdělením, že se poplatník odstěhoval). 
Sdělení má charakter tzv. neformální dopisu. 
Na základě tohoto sdělení správce daně může 
daňový subjekt požádat o přesun spisu (následný 
postup viz článek III odst. 2 pokynu). 

• jiné další jednání, na základě kterého daňový 
subjekt učiní podání, ve kterém požádá o přesun 
spisu.

3. Správce daně sdělí daňovému subjektu datum, 
ke kterému bude spis na spravující územní pracovi-
ště přesunut, a název tohoto spravujícího územního 
pracoviště.

4. Jestliže správce daně či daňový subjekt dojde k zá-
věru, že i přes změnu sídla nebo místa pobytu, resp. 
místa trvalého pobytu či místa podnikání není z dů-
vodu dostupnosti spisu pro daňový subjekt a/nebo 
z důvodu hospodárnosti výkonu správy daní vhodné 
spis přesouvat (např. skutečné místo výkonu činnosti 
daňového subjektu zůstalo i nadále v původní obci), 
bude postupováno podle článku III. tohoto pokynu. 
Tento postup může být uplatněn jak před přesunem 
spisu na spravující územní pracoviště nebo i po pře-
sunu tohoto spisu; vždy však s ohledem na zásadu 
hospodárnosti a procesní ekonomie7).

Čl. III
Přesun spisu z důvodu skutečného výkonu podnikání

1. Pokud dojde ke změně skutečného výkonu podni-
kání, přesunu provozovny či účetnictví daňového 
subjektu apod. v rámci územní působnosti jedno-
ho nového finančního úřadu, může být dán podnět 
k přesunu spisu či jeho části na jiné územní pracovi-
ště. Tento podnět může dát jak daňový subjekt, tak 
správce daně.

2. Jestliže bude podnět dán ze strany daňového sub-
jektu, vyžádá si finanční úřad stanoviska obou svých 
dotčených územních pracovišť (resp. úředních osob 

zařazených k výkonu práce na těchto územních pra-
covištích). Následně finanční úřad daňovému sub-
jektu přípisem sdělí, zda podnětu vyhověl či nikoli, 
tedy zda dojde k přesunu spisu či jeho části na jiné 
územní pracoviště, a pokud k přesunu dojde, tak 
ke kterému datu.

3. Jestliže bude podnět dán ze strany správce daně, 
vyžádá si finanční úřad stanovisko druhého dotče-
ného územního pracoviště (resp. úředních osob 
zařazených k výkonu práce na tomto územním pra-
covišti). Zároveň bude z důvodu zachování zásady 
spolupráce daňovému subjektu oznámena existence 
podnětu s tím, že se k němu může vyjádřit ve lhůtě, 
kterou správce daně určí8). Pokud se daňový subjekt 
k podnětu nevyjádří, posoudí správce daně možnost 
přesunu spisu na jiné územní pracoviště na základě 
podkladů, které má k dispozici, resp. které zjistil svo-
jí činností. Následně finanční úřad daňovému sub-
jektu přípisem sdělí, zda podnětu vyhověl či nikoli, 
tedy zda dojde k přesunu spisu či jeho části na jiné 
územní pracoviště, a pokud k přesunu dojde, tak 
ke kterému datu.

4. Správce daně musí při přesunu spisů mezi dvěma 
územními pracovišti postupovat podle § 13 odst. 3 
zákona č. 456/2011 Sb., tedy přihlédnout zejména 
k dostupnosti spisu pro daňový subjekt a k hospo-
dárnosti výkonu správy daní. Při posuzování podnětu 
tak bude přihlížet především k následujícímu (vždy 
s ohledem na konkrétní situaci):
• skutečné (faktické) místo podnikání daňového sub-

jektu (např. tzv. formální sídlo vs. umístění provo-
zoven), 

• místo, kde se daňový subjekt - fyzická osoba fak-
ticky zdržuje (kde má rodinu, zaměstnání apod.),

• místo uložení účetnictví či jiné vedené evidence,
• místo pobytu či sídlo statutárního orgánu práv-

nické osoby. 

5. Proti postupu správce daně při přesunu spisu může 
daňový subjekt podat stížnost podle § 261 daňového 
řádu, resp. podle § 175 správního řádu.

Čl. IV
Účinnost

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.

Ing. Jan Knížek, v. r.
generální ředitel

____________________

7) § 7 odst. 2 daňového řádu, resp. § 6 odst. 2 správního řádu
8) Jedná se o klientsky stanovenou lhůtu k vyjádření, lhůta není stanovena rozhodnutím, neboť daňový subjekt není povinen se k danému 

podnětu vyjádřit.
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Ministr financí podle ustanovení § 260 odst. 1 
písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „daňový řád“), z moci 
úřední rozhodl takto:

Subjektům, kterým vznikne poplatková povinnost 
od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 podle položky 21 
sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplat-
cích, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., (dále jen „zákon 
o správních poplatcích“) 

p r o m í j í m

I. část správního poplatku za přijetí žádosti o vy-
dání povolení k provozování loterie nebo jiné po-
dobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) zákona 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,loterní zákon“) 
stanoveného podle položky 21 písm. a) sazebníku záko-
na o správních poplatcích, a to ve výši 4 500 Kč,

II. část správního poplatku za přijetí žádosti o změ-
nu povolení k provozování loterie a jiné podobné hry 
uvedené v ustanovení § 2 písm. b) loterního zákona sta-
noveného podle položky 21 písm. b) sazebníku zákona 
o správních poplatcích, a to ve výši 2 700 Kč.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ministra financí ze dne 2. února 2012 
vydaným pod č. j. MF-21680/2012/26 byla subjektům, 
kterým vznikla poplatková povinnost od 1. ledna 2012 
do 31. prosince 2012, prominuta část správního poplat-
ku podle položky 21 sazebníku zákona o správních po-
platcích za přijetí žádosti o vydání nebo změnu povolení 
k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedené 
v § 2 písm. b) loterního zákona, a to z důvodů v tomto 
rozhodnutí uvedených. 

Vzhledem ke skutečnosti uváděné v odůvodnění 
výše uvedeného rozhodnutí, podle které se předpoklá-
dalo nabytí účinnosti zákona o provozování sázkových 
her od 1. ledna 2013, byla časová působnost rozhodnutí 
omezena datem 31. prosince 2012. Dne 15. srpna 2012 

byl návrh zákona o provozování sázkových her schválen 
vládou České republiky s uložením povinnosti podrobit 
návrh tohoto zákona notifikační proceduře v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze 
dne 22. června 1998, o postupu při poskytování informací 
v oblasti norem a technických předpisů, ve znění směrnice 
Rady 98/48/ES. V rámci této notifikační procedury bylo 
stanoveno tříměsíční období pozastavení prací, po kte-
ré není možné právní předpis přijmout. Návrh zákona 
o provozování sázkových her má být v souladu s usnese-
ním vlády České republiky č. 597 ze dne 15. srpna 2012 
předložen do Parlamentu České republiky až po ukon-
čení notifikační procedury, tzn. nejdříve dne 19. listopa-
du 2012. S ohledem na tuto skutečnost a nutnost přijetí 
tohoto právního předpisu v řádném legislativním procesu 
vyplývá, že účinnost nového zákona o provozování sázko-
vých her je od 1. ledna 2013 nereálná.

V návaznosti na uvedené vyplývá, že aplikační ne-
srovnalosti uvedené v rozhodnutí ministra financí ze 
dne 2. února 2012 přetrvávají, proto ministr financí roz-
hodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, 
a na základě § 260 odst. 1 písm. a) daňového řádu pro-
míjí vymezenou poplatkovou povinnost. 

Časová působnost rozhodnutí je omezena datem 
31. prosince 2013, neboť lze očekávat, že vládou schvá-
lený návrh zákona o provozování sázkových her nabude 
po notifikaci účinnosti nejpozději k 1. lednu 2014. 

Toto rozhodnutí je v souladu s § 260 odst. 3 a § 101 
odst. 5 daňového řádu účinné okamžikem jeho zveřej-
nění ve Finančním zpravodaji.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí nelze podle ustanovení § 259 
odst. 4 daňového řádu uplatnit opravné prostředky.

Ing. Miroslav Kalousek, v. r.
ministr financí

34

ROZHODNUTÍ 
o prominutí části správního poplatku za přijetí žádosti o vydání nebo změnu povolení 
k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) zákona 

č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podle 
položky 21 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona 

č. 458/2011 Sb.

Č.j.: MF-99332/2012/26-262
ze dne 14. listopadu 2012
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35

Změna
Českého účetního standardu č. 704 – Fondy účetní jednotky

pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje 
Ministerstvo financí změnu Českého účetního standar-
du pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou 
účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé 
vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 704 – Fondy účetní jednotky, jehož vydání bylo ozná-
meno ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 rozeslaném 
dne 31. prosince 2009. 

1. V bodu 6.2.2. písmenu c) se slova „432 – Nerozdě-
lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let“ nahrazují 
slovy „432 – Výsledek hospodaření minulých účet-
ních období“. 

2. V bodu 6.3.2. písmenu d) se slova „432 – Nerozdě-
lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let“ nahrazují 
slovy „432 – Výsledek hospodaření minulých účet-
ních období“. 

Český účetní standard č. 704 – Fondy účetní jednot-
ky ve znění těchto změn použijí některé vybrané účetní 
jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 
1. ledna 2013.

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit

Č.j.: MF-115 154/2012/28
PID: MFCR2XKVQS
ze dne 21. 11. 2012

Referent: JUDr. David Bauer
 Ing. Michal Svoboda
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36

Změna
Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí podle § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, oznamuje vydání změn v Příloze k Českým 
účetním standardům pro finanční instituce – Společná 
ustanovení ke směrné účtové osnově pro účetní jednot-
ky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Tato změna v Příloze k Českým 
účetním standardům pro finanční instituce – Společ-
ná ustanovení ke směrné účtové osnově pro účetní 
jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, mění její znění uveřej-
něné pod č. 63 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 
ze dne 31. 12. 2004, pod č. 65 ve Finančním zpravodaji 
č. 12/2/2005 ze dne 30. 12. 2005 a pod č. 34 ve Finanč-
ním zpravodaji č. 8 ze dne 31. 12. 2010.

Účetní jednotky použijí změněné znění Přílohy 
k Českým účetním standardům pro finanční insti-
tuce – Společná ustanovení ke směrné účtové osno-
vě pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 
č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, při se-
stavení účetní závěrky za účetní období, které započalo 
v roce 2013 nebo později.

Změna v Příloze k Českým účetním standardům
pro finanční instituce – Společná ustanovení
ke směrné účtové osnově pro účetní jednotky,

které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů

 
1. Účtová třída 3 – Cenné papíry, deriváty, ostatní po-

hledávky a závazky a přechodné účty 

1.1. V odstavci 1 se na konci textu písmene f) doplňu-
jí slova „důchodového spoření nebo doplňkového 
penzijního spoření,“.

1.2. V odstavci 8 písm. h) se za slova „penzijního připo-
jištění“ vkládají slova „ , důchodového spoření nebo 
doplňkového penzijního spoření“, slova „(jen pen-
zijní fondy)“ se zrušují a za slova „účastníků penzij-
ního připojištění“ se vkládají slova „ , důchodového 
spoření nebo doplňkového penzijního spoření“.

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit

Č.j.: MF-115 051/2012/28
PID: MFCR2XKVQR

Referent: Ing. František Linhart, tel.: 257 044 354
 Ing. Hana Kubcová, tel.: 257 042 576
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37

Změna
Českého účetního standardu č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech

pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje 
Ministerstvo financí změnu Českého účetního standar-
du pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou 
účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé 
vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech, jehož vydá-
ní bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 
rozeslaném dne 31. prosince 2009 a jehož změny byly 

oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 
20. prosince 2011: 

V bodu 6.4. se ve větě první slovo „vkladu“ nahra-
zuje slovem „zápisu“. 

Tato změna nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013. 

 Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit

Č.j.: MF-116836/2012/28
PID: MFCR2XLCAF
ze dne 28. 11. 2012

Referent: JUDr. David Bauer 
 Ing. Michal Svoboda
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