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Co je KOBRA? 

- Nemá vlastní budovy, 

- nemá zaměstnance,  

- nemá dokonce ani korespondenční adresu, 

 

protože není institucí, ale je efektivní metodou práce, 

uskutečňovanou v rámci stávajících právních předpisů a stávajících 

organizačních struktur, proces zavádění této metody = tzv. projekt 

Kobra. 

 



Na projektu Kobra participují 



Vývoj projektu Kobra 

- Dne 11. dubna 2014 byla uzavřena Dohoda o spolupráci, výměně 

informací a koordinaci mezi Ministerstvem financí a 

Ministerstvem vnitra, konkretizovaná prováděcím protokolem  

     z 13.6.2014, 

 

- 6/2014 - formální zahájení činnosti Centrální Kobry, navazující na 

součinnost prováděnou již od jara 2014, 

 

- Od 1. ledna 2015 zahajuje činnost Regionální Kobra. 



Cíle projektu Kobra 

- Přijmout koordinovaná opatření správce daně a policejního 

orgánu v zájmu ochrany státního rozpočtu, 

 

- odhalit protiprávní jednání včas, tj. v době, kdy je možné zabránit 

vzniku škody a dokumentovat trestnou činnost v jejím průběhu, 

 

- stíhat trestnou činnost se zaměřením na její organizátory.  



Dělení projektu Kobra 

- Kobra = jakákoliv forma meziresortní součinnosti vykonávaná     

v rámci Dohody, 

 

- Centrální Kobra = Útvar odhalování korupce a finanční kriminality 

+ Generální finanční ředitelství + Generální ředitelství cel, 

 

- Regionální Kobra = krajská policejní ředitelství + regionální 

orgány Finanční správy ČR + regionální orgány Celní správy ČR. 



Regionální Kobra 

Regionální Kobra odstartovala svoji činnost od 1. ledna 2015. Na 

projektu spolupracují: 

 

- krajská ředitelství Policie České republiky, 

 

- celní správa zapojena regionálními expoziturami odboru Pátrání 

GŘC a celními úřady v jednotlivých krajích, 

 

- finanční správa zapojena specialisty na úrovni finančních úřadů.  



Vyhodnocení projektu  

Centrální Kobra 

CENTRÁLNÍ KOBRA Zachráněno ještě 
před vznikem škody 

Zajištěno na 
náhradu již vzniklé 

škody 

CELKEM 

2014 945 mil. Kč  462 mil. Kč 1 407 mil. Kč 

2015 713 mil. Kč 1 175 mil. Kč 1 888 mil. Kč 



Vyhodnocení projektu  

Regionální Kobra 

REGIONÁLNÍ KOBRA Zachráněno ještě 
před vznikem škody 

Zajištěno na 
náhradu již vzniklé 

škody 

CELKEM 

2014 - - - 

2015 231 mil. Kč 616 mil. Kč  847 mil. Kč 



DAŇOVÁ KOBRA 

za dobu své existence již zachránila 

státnímu rozpočtu více než 

4.1 miliardy Kč! 


