
Příloha č. 6

Organizačního řádu

                               Organizační schéma Specializovaného finančního úřadu

ředitel SFÚ 

Oddělení sekretariátu ředitele 

Odbor výkonu daní pro výrobní 
sektor 

Oddělení výkonu daní pro 
výrobní sektor I 

Oddělení výkonu daní pro 
výrobní sektor II 

Oddělení provozního 
zabezpečení 

Oddělení kontroly zvláštních 
činností I 

Oddělení kontroly zvláštních 
činností II 

Oddělení výkonu daní pro sektor  
služeb I 

Oddělení výkonu daní pro sektor 
služeb II 

Oddělení výkonu daní pro 
finanční sektor I 

Oddělení výkonu daní pro 
finanční sektor II 

Oddělení daňových šetření               

Odbor výkonu daní pro sektor 
služeb 

Odbor výkonu daní pro finanční 
sektor 

 
 

Sekce výkonu daní 

Odbor správy platebních 
povinností 

Oddělení  evidence daní 

Oddělení správy osobních 
daňových účtů I 

Oddělení správy osobních 
daňových účtů II 

Oddělení správy daňových 
pohledávek 

Odbor metodiky daní 

Oddělení metodiky daní  
z příjmů  

Oddělení metodiky nepřímých 
daní 

Oddělení metodiky správy daní 

Oddělení cenové kontroly I  

Oddělení cenové kontroly II  

Oddělení cenové kontroly III  

Oddělení cenové kontroly VII  

Oddělení cenové kontroly IV 

Oddělení cenové kontroly VI 

Oddělení cenové kontroly V  

Odbor kontroly zvláštních činností 

Sekce metodiky a řízení  

Odbor řízení rizik  

Odbor kontroly loterií I 

Odělení státního dozoru I  
 

Oddělení státního dozoru II  

Oddělení státního dozoru III 

Oddělení státního dozoru IV 

Oddělení státního dozoru II 

Oddělení státního dozoru III 

Oddělení státního dozoru IV  

Oddělení státního dozoru V 

Oddělení státního dozoru I  

Oddělení státního dozoru V  

Oddělení státního dozoru VI 

Odbor kontroly loterií II 

Sekce státního dozoru 

Oddělení kontroly herního 
účetnictví 

Oddělení správního řízení 

Odbor výkonu daní I Odbor výkonu daní II 

Oddělení výkonu daní III 

Oddělení výkonu daní IV 

 
Oddělení výkonu daní I 

 

Oddělení výkonu daní II 

 
 

Oddělení výkonu daní III 

 
Oddělení výkonu daní IV  

 

Oddělení výkonu daní II  

Oddělení výkonu daní I  

Odbor registrační 

Oddělení registrační  

 
Oddělení Centrálního registru 

smluv 

Oddělení spisové služby 

Oddělení rizikových analýz 

Oddělení analyticko-vyhledávací 

Odbor cenové kontroly Odbor mezinárodního zdaňování 

Oddělení mezinárodního 
zdaňování I 

Oddělení mezinárodního 
zdaňování II 


