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Úvodní slovo Generálního ředitele
Preface by the director general

Ladies and gentlemen,

it is my pleasure to present the annual report for the year 2013. The last year 
was the time of changes. It was not only the legislative changes, but also the 
organisational changes of the Financial Administration of the Czech Republic.

Because of the Act of Financial Administration of the Czech Republic coming 
into force, it was necessary to adjust its organization, position and newly define 
the subject-matter and territorial jurisdiction of the bodies of the Financial 
Administration of the Czech Republic. In connection with the reorganisation 
and modernisation we created a new website that brings simpler structure and 
well-arranged graphic design.

In case of tax legislation, we had to prepare for series of adjustments. Due to 
planned re-codification of private law, the Act on Real Estate Tax has changed. 
With effect from 1st January 2014, the Act on Inheritance Tax, Gift Tax and 
Real Estate Transfer Tax was repealed, where the inheritance and gift tax 
were included under the income tax. In connection with the change of the 
Act on Value Added Tax, the Financial Administration of the Czech Republic 
has prepared for implementation the obligatory electronic communication 
between the VAT payer and his local tax administrator.

Furthermore, we have tried to achieve more efficient operation of the 
Organization by reducing tax evasions and strengthening the active cooperation 
with the Customs Administration of the Czech Republic, authorities active in 
criminal proceedings, Financial Analytic Unit of the Ministry of Finance and 
also cooperation with the foreign competent specialized authorities. 
  
Despite the high demands, which were caused by the organisational 
and technical changes, I evaluate the year 2013 positively. The process of 
reorganisation and modernisation will help to increase the integrity, efficiency 
and productivity of the Financial Administration of the Czech Republic in long 
term.

Vážené dámy, vážení pánové,

je mou milou povinností uvést výroční zprávu za rok 2013. Uplynulý rok byl 
časem změn. Šlo nejen o změny legislativní, ale i o změny v oblasti organizace 
Finanční správy ČR.

S nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky bylo nutné 
upravit její organizaci, postavení a nově vymezit věcné a územní působnosti 
orgánů finanční správy.  V souvislosti s reorganizací a modernizací jsme vytvořili 
nové internetové stránky, které přinášejí mnohem jednodušší strukturu a mají 
přehlednější grafickou úpravu.

V rovině legislativní jsme se museli připravit na řadu úprav. Díky chystané 
rekodifikaci soukromého práva se změnil zákon o dani z nemovitostí na zákon 
o  dani z nemovitých věcí. S účinností k 1. 1. 2014 byl zrušen zákon o dani 
dědické, darovací a z převodu nemovitostí, kde byla daň dědická a darovací 
zahrnuta pod daň z příjmů.  V souvislosti se změnou zákona o dani z přidané 
hodnoty se finanční správa připravovala na zavedení povinné elektronické 
komunikace mezi plátcem daně z přidané hodnoty a jeho místně příslušným 
správcem daně.

Dále jsme se snažili o úspornější fungování organizace, snížení objemu 
daňových úniků a posílení aktivní spolupráce s Celní správou ČR, orgány 
činnými v trestním řízení, Finančně analytickým útvarem Ministerstva financí 
ČR a také o kooperaci s příslušnými odbornými orgány v zahraničí. 
  

I přes velkou náročnost, způsobenou organizačními a technickými změnami, 
hodnotím rok 2013 příznivě. Proces reorganizace a modernizace nám 
v dlouhodobém horizontu pomůže ke zvýšení integrity, efektivity a produktivity 
celé finanční správy.
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Daňové subjekty
Tax Subjects

Finanční správa České republiky statisticky sleduje počet subjektů evidovaných 
v agendách správců daní a počet subjektů ekonomicky aktivních ve  
sledovaném období. Za rok 2013 správci daní evidovali 7 298 934 unikátních 
daňových subjektů. Počty daňových subjektů za rok 2013 v členění podle 
jednotlivých daní uvádí následující tabulka.

The Financial Administration of the Czech Republic statistically 
monitors number of tax subjects registered at the tax administrators’ 
and the number of entities that were economically active in the 
respective period. In 2013, the tax administrators registered  
7,298,934 unique tax subjects. The numbers of tax subjects in 2013 assorted by 
the individual types of tax are shown in following table.

Daň z přidané hodnoty
Value added tax
Daň z příjmů PO
Legal entity income tax
Daň z příjmů FO - z přiznání
Natural person income tax from tax returns
Daň z příjmů FO - závislá činnost
Natural person income tax from employment
Daň z příjmů - zvláštní sazba (§ 36)
Income tax – special rate (§ 36)
Daň silniční
Road Tax
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
Inheritance tax, gift tax and real estate transfer tax
Daň z nemovitostí
Real estate tax
Odvod z elektřiny ze slunečního záření
Levies from solar energy electricity
Odvod z loterií
Levies from lotteries
CELKEM
TOTAL
* Údaje o daňových subjektech aktivních vůči FS.
* Data on tax subjects active from the perspective of the Financial Administration of the Czech Republic.

** Údaje o daňových subjektech aktivních ve sledovaném období.
** Data on tax subjects economically active in the respective period of time.

aktivních**
active**

534 643

527 707

1 968 378

524 946

433 321

818 050

266 061

4 123 003

9

1 261

9 197 379

evidovaných*
registered*

798 209

533 461

2 888 148

643 555

513 891

1 075 713

858 979

4 695 843

9

1 261

12 009 069

Počet daňových subjektů
Number of tax subjects

Přehled daňových subjektů za rok 2013 v členění podle jednotlivých daní
Overview of tax subjects in 2013 according to the individual types of taxes
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Informace o daňových příjmech u nejvýznamnějších daní
Information on tax revenues from the most significant taxes

V roce 2013 byla předepsána daňová povinnost (daně staré a nové 
daňové soustavy) v celkové výši 615,771 mld. Kč a bylo inkasováno celkem 
610,603  mld.  Kč, což představuje výtěžnost ve výši 99,2 %. Základní údaje 
o daňových povinnostech a inkasu za vybrané druhy daňových příjmů za rok 
2013 shrnuje tabulka.

V porovnání s rokem 2012, kdy celkové inkaso daní staré a nové daňové 
soustavy dosáhlo celkem 583,574 mld. Kč, došlo ke zvýšení  celkového výnosu 
za vybrané daně na všech finančních úřadech o částku 27,029 mld. Kč. To 
představuje meziroční růst inkasa ve výši 4,6 %. K nejvyššímu nárůstu inkasa 
došlo při meziročním srovnání výnosů za jednotlivé daně na dani z přidané 
hodnoty o 30,248 mld. Kč a u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
o 6,347 mld. Kč. Pokles inkasa byl naopak zaznamenán u daně z příjmů 
právnických osob o 7,409 mld. Kč.

In 2013, the imposed tax obligation (of the old and new tax system) totaled 
CZK 615.771 billion, while the collected revenue reached the total of 
CZK 610.603 billion, which represents the yield of 99.2 %. The basic data on tax 
obligations and revenues of the selected types of taxes in 2013 are summarized 
in the following table.

Compared to 2012 when the total revenue of old and new tax system reached 
CZK 583.574 billion, the national revenue from taxes collected by the Tax 
Offices increased by CZK 27.029 billion, which represents a year-on-year 
growth of 4.6  %. During the year-on-year comparison of yields of individual 
taxes was found out that the most significant increase was brought by value 
added tax with CZK 30.248 billion and by natural income tax from employment 
with CZK 6.347 billion.  On the contrary, the revenue of legal entity income tax 
decreased by CZK 7.409 billion.
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Informace o daňových příjmech u nejvýznamnějších daní
Information on tax revenues from the most significant taxes

Druh příjmu / Type of revenue

Pozn.: Součtové rozdíly vyplývají ze zaokrouhlování na celé mil. Kč.
Note: The cumulative differences result from rounding to whole million in CZK. 

* Výtěžnost nelze stanovit, neboť hodnota daňové povinnosti je záporná.
* “Yield” value cannot be calculated since the tax obligation value is negative.

595 833
-278 817
317 016

-61
111 959
20 784
5 237

72
93

8 581
1 180

122 721
9 855
6 032
2 076
6 063
4 234

615 844
-72

615 771
443

571 726
-263 426
308 300

3
113 052
20 488
5 273

76
108

8 894
2 680

126 134
9 847
5 817
2 076
5 981
1 869

610 599
3

610 603
453

-24 107
15 391
-8 716

63
1 092
-296
36
3

15
314

1 501
3 413

-8
-215

0
-82

-2 366
-5 244

76
-5 169

11

97,3
*

101,0
98,6

100,7
105,5
116,1
103,7
227,2
102,8
99,9
96,4

100,0
98,6
44,1
99,1

*
99,2

102,4

Přehled o daňových povinnostech a inkasu za vybrané druhy daňových příjmů k 31. 12. 2013
Overview of tax obligations and tax revenues as of 31.12. 2013

DPH - daňová povinnost / VAT – tax obligation
DPH - nadměrný odpočet a vracení daně / VAT – excessive deduction and tax refund
DPH - CELKEM / VAT - TOTAL
Daně spotřební - CELKEM / Consumption taxes - TOTAL
Daň z příjmů PO / Legal entity income tax
Daň z příjmů -  zvláštní sazba (§ 36) / Income tax - withholding tax § 36
Daň silniční / Road tax
Daň dědická / Inheritance tax
Daň darovací / Gift tax
Daň z převodu nemovitostí / Real estate transfer tax
Daň z příjmů FO - z přiznání / Natural person income tax from tax returns
Daň z příjmů FO - závislá činnost / Natural person income tax from employment
Daň z nemovitostí / Real estate tax
Odvod z elektřiny ze slunečního záření / Levies from solar energy electricity
Odvod z loterií § 41b odst. 1 / Levies from lotteries § 41b art. 1
Odvod z loterií § 41b odst. 2, 3, 4 / Levies from lotteries § 41b art. 2, 3, 4
Ostatní příjmy, odvody a poplatky / Other incomes, levies and fees
CELKEM NOVÉ DANĚ / NEW TAXES IN TOTAL
CELKEM STARÉ DANĚ / OLD TAXES IN TOTAL
CELKEM / TOTAL
POJISTNÉ CELKEM / PREMIUMS TOTAL

Daňová povinnost
Tax obligation

sl. 1
col. 1

Inkaso
Tax Revenue

sl. 2
col. 2

Rozdíl
Difference
sl. 2 - sl. 1 

col. 2 - col. 1

Výtěžnost (%)
Yield (%)

sl. 2 / sl. 1
 col. 2 / col. 1

v mil. Kč
in CZK million
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Informace o daňových příjmech u nejvýznamnějších daní
Information on tax revenues from the most significant taxes

Daň z příjmů právnických osob

Celkový výnos daně z příjmů právnických osob z přiznání dosáhl za rok 2013 
hodnoty 113,052 mld. Kč, což je oproti roku 2012 o 7,409 mld. Kč méně.

Meziroční pokles byl zapříčiněný vyšším objemem uplatněných položek 
snižujících základ daně oproti položkám působícím v opačném směru. Trend 
v roce 2013 svědčí o skutečnosti, že právnické osoby za pomoci daňových 
poradců ve stále větší míře využívají legální možnosti snížení základu daně, 
a  tím i daňové povinnosti. Nejvyššího inkasa na této dani se dosáhlo v roce 
2008 ve výši 173,590 mld. Kč.

Legal entity income tax

The total yield of legal entity income tax from tax returns reached the amount 
of CZK 113.052 billion in 2013, which is CZK 7.409 billion less than in 2012.

Annual decrease was caused by the larger amount of used deductible items 
decreasing the tax base compared to the items acting in the opposite direction. 
In 2013, the trend is indicative of the fact that legal entities with the help of tax 
advisors use increasingly the legal opportunities to decrease tax base and 
thereby the tax obligation. The highest revenue from this tax was reached in 
the amount of CZK 173.590 billion in 2008.

Vývoj inkasa na dani z příjmů právnických osob v letech 2009 - 2013 
Development of the collection of legal entities income tax in the period 2009 - 2013 

Daňové inkaso
Tax revenues
Předepsáno
Imposed
Výtěžnost (%)
Yield (%)

110 543

107 995

102,4

Rozdíl
Difference

13-12
2009

ROK
YEAR

114 746

115 368

99,5

2010

109 312

111 365

98,2

2011

120 461

123 914

97,2

2012

113 052

111 959

101,0

2013

93,8

90,4

-

Index (%)
13/12

-7 409

-11 955

-

v mil. Kč
in CZK million
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Informace o daňových příjmech u nejvýznamnějších daní
Information on tax revenues from the most significant taxes

Daň z příjmů fyzických osob z přiznání

V roce 2013 se zaznamenalo historicky nejnižší inkaso daně z příjmů fyzických 
osob podávajících přiznání. Celorepubliková výše inkasa dosáhla za rok 2013 
částky 2,680 mld. Kč. Meziroční pokles inkasa tak činil 581 mil. Kč. 

Poslední významnější inkaso této daně bylo v roce 2005 ve výši 26,583 mld. Kč, 
ale po zavedení jednotné sazby daně, daňového zvýhodnění na dítě, zrušení 
minimálního základu daně a transformaci nezdanitelných částí základu daně 
na slevy na dani, kleslo inkaso v roce 2008 téměř o třetinu (17,749 mld. Kč). 
Po zvýšení výdajových paušálů, zavedení paušálu na dopravu a mimořádných 
daňových odpisů kleslo inkaso v roce 2011 pod hranici 3 mld. Kč. V důsledku 
ekonomických ztrát v krizových letech 2008 – 2010 a možnosti odpočtu 
daňových ztrát z minulých let od základu daně v roce 2013, podnikatelé, 
kteří vykázali přeplatek na dani, žádali správce daně o jeho vrácení. Na výnos 
daně v roce 2013 negativně působily také povodně, kdy byla za vymezených 
podmínek povodněmi postiženým poplatníkům prominuta úhrada daně 
z příjmů včetně příslušenství.

Natural person income tax from tax returns

Historically, the lowest tax revenue from personal income tax from the tax 
returns was registered in 2013.  Nationwide height of tax revenue reached 
the  amount of CZK 2.680 billion in 2013. The yearly decrease of tax revenue 
was CZK 581 million.

Last significant revenue of this tax was in the amount of CZK 26.583 billion in 
2005, but after implementation of the flat rate, child tax allowance, the abolition 
of the minimum tax base and transformation of non-taxable parts of tax base 
on tax reliefs, the revenue decreased almost by one-third (CZK 17.749 billion) 
in 2008. After increase of lump-sum expenses, implementation of transport 
lump-sum and extraordinary tax deductions, the tax revenue decreased 
under CZK 3 billion in 2011. In consequence of economic losses in crisis years 
2008 – 2010 and opportunity of tax loss deduction from last years from the 
tax base in 2013, entrepreneurs that declared tax overpayment asked the tax 
administrator for its reclaim. In 2013, tax yield was negatively influenced also 
by floods. Affected taxpayers were under defined conditions exempted from 
payment of income tax including the accessories.

Vývoj inkasa na dani z příjmů fyzických osob z přiznání v letech 2009 - 2013 
Development of the collection of legal entities income tax in the period 2009 - 2013 

Daňové inkaso
Tax revenues
Předepsáno
Imposed
Výtěžnost (%)
Yield (%)

5 565

2 618

212,6

Rozdíl
Difference

13-12
2009

ROK
YEAR

7 987

10 439

76,5

2010

2 939

2 920

100,7

2011

3 261

2 828

115,3

2012

2 680

1 180

227,1

2013

82,2

41,7

-

Index (%)
13/12

-581

-1 648

-

v mil. Kč
in CZK million
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Informace o daňových příjmech u nejvýznamnějších daní
Information on tax revenues from the most significant taxes

Přestože je výnos daně z příjmů fyzických osob z přiznání nízký, pracnost 
správy daně naopak neustále stoupá. Podnikatelé z důvodu nepříznivého 
ekonomického výsledku v roce 2013 žádali o stanovení záloh na dani jinak, 
než by vyplývalo z jejich poslední známé daňové povinnosti a rovněž žádali 
o posečkání s placením daně nebo o povolení splacení daně ve splátkách. 
V  důsledku snižující se životní úrovně se stále větší počet fyzických osob 
(včetně zaměstnanců) pokouší podnikat nebo pronajímat nemovitosti. Tím 
roste počet daňových přiznání, která musí správci daně z příjmů fyzických osob 
zkontrolovat a zpracovat. Fyzické osoby podaly elektronicky v roce 2013 k dani 
z příjmů přes 43 tisíc daňových přiznání, z toho téměř 21 tisíc bylo podepsáno 
zaručeným elektronickým podpisem.

Although the yield of personal income tax from tax returns is low, the difficulty 
of the administration of taxes continuously rises. Due to the adverse economic 
outcome, the entrepreneurs demanded to determine the advance tax payment 
in a different way than it would be according to their last known tax obligation. 
They also demanded to postpone the payment of tax, or to pay the tax in 
installments. Because of the decreasing living standards, growing number 
of individuals (employees included) attempt to conduct business or to lease 
properties, which leads to growth of number of tax returns to be checked and 
processed by the tax administrators of the natural person income tax. In 2013, 
more than 43,000 of income tax returns were submitted by natural persons 
and almost 21,000 of them were signed with certified electronic signature. 

Vývoj počtu podaných daňových přiznání v letech 2009 - 2013 
Development of the number of submitted tax returns in the period 2009 - 2013

Počet podaných přiznání k DPFO
Number of submitted PIT returns

1 789 630

Rozdíl
Difference

13-12
2009

Zdaňovací období
Taxable period

1 831 349

2010

1 898 454

2011

1 915 725

2012

1 937 146

2013

101,1

Index (%)
13/12

21 421

13
Strana

Page



Informace o daňových příjmech u nejvýznamnějších daní
Information on tax revenues from the most significant taxes

V roce 2013 došlo oproti předchozímu roku k mírnému přírůstku inkasa na 
dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Finanční 
správa vybrala 126,134 mld. Kč, což je o 6,347 mld. Kč více než v roce 2012. 

Meziroční přírůstek inkasa lze přičíst:
  •  zavedení tzv. solidárního zvýšení daně u zálohy,
  •  rostoucí  míře  ekonomické  aktivity  obyvatelstva  ve  smyslu  růstu  počtu  
    zaměstnanců a růstu počtu odpracovaných hodin na závislé činnosti,
  •   zamezení  možnosti  uplatnění  měsíční  slevy  na  dani  na  poplatníka  
    u zaměstnaných starobních důchodců,
  •  zavedení odměny pěstounů jako příjmu ze závislé činnosti. 

Compared to previous year, there was a moderate growth of revenue of 
the natural person income tax from employment and functional benefits 
in 2013. The  Financial Administration of the Czech Republic collected 
CZK 126.134 billion, which is CZK 6.347 billion more than in 2012.

The year-on-year revenue growth is attributable:
  • to the implementation of the so-called solidary increase of tax in advance  
    payments, 
  • to increasing economic activity of population in terms of growth of number  
    of employees and growth of number hours worked in employment,  
  •    to  elimination  the  possibility  of  month  tax  relief  at  taxpayer  in  case  
         of employed old-age pensioners and 
  •  to implementation of foster parent bonus as income from employment. 

Vývoj inkasa na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků v letech 2009 - 2013 
Development of the collection of natural person income tax from employment and functional benefits in the period 2009 - 2013 

Daňové inkaso
Tax revenues
Předepsáno
Imposed
Výtěžnost (%)
Yield (%)

111 042

110 616

100,4

Rozdíl
Difference

13-12
2009

ROK
YEAR

111 842

111 491

100,3

2010

119 373

118 302

100,9

2011

119 787

117 623

101,8

2012

126 134

122 721

102,9

2013

105,3

104,4

-

Index (%)
13/12

6 347

5 098

-

v mil. Kč
in CZK million

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  
a z funkčních požitků

Natural person income tax from employment 
and functional benefits
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Informace o daňových příjmech u nejvýznamnějších daní
Information on tax revenues from the most significant taxes

Pozitivně na výnos daně působí také rostoucí počet zaměstnanců, kteří mimo 
příjmy ze závislé činnosti mají ještě jiné příjmy. Sražené zálohy na daň z mezd 
tak ponechají na účtu této daně, ačkoli roční vypořádání daně provádějí přes 
daňové přiznání. V roce 2013 správci daně zkontrolovali a zaevidovali více 
než 300 tisíc vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. 
Elektronicky podaných vyúčtování bylo téměř 45 tisíc, z nichž více než 25 tisíc 
bylo se zaručeným elektronickým podpisem.

The tax yield is also positively influenced by growing number of employees, 
who have other incomes besides their incomes from employment. Withheld 
tax advances from salary are left on account of this tax, although annual 
settlements of tax employees do through tax return. In 2013, tax administrators 
checked and registered more than 300,000 settlement of natural person income 
tax from employment. There were almost 45,000 of electronically submitted 
settlements of which 25,000 were with certified electronic signature

Vývoj počtu zaměstnanců podávajících daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v letech 2009 - 2013 
Development of the number of employees submitted natural person income tax from employment and functional benefits  
in the period 2009 - 2013

Počet zaměstnanců, kteří podali přiznání
Number of employees that submitted tax return

987 462

Rozdíl
Difference

13-12
2009

Zdaňovací období
Taxable period

1 014 872

2010

1 067 854

2011

1 103 031

2012

1 189 051

2013

107,8

Index (%)
13/12

86 020
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Informace o daňových příjmech u nejvýznamnějších daní
Information on tax revenues from the most significant taxes

Daň z přidané hodnoty

Na dani z přidané hodnoty bylo za rok 2013 dosaženo inkasa ve výši  
308,300  mld.  Kč. Oproti předchozímu roku došlo k jeho navýšení  
o 30,248  mld.  Kč. Poprvé po pěti letech došlo k naplnění příjmů státního 
rozpočtu v oblasti daně z přidané hodnoty. Příjem státního rozpočtu činila 
v roce 2013 částka 219,9  mld. Kč, čímž došlo k překročení celkové, státním 
rozpočtem stanovené, částky (212  mld. Kč) o 7,9 mld. Kč (tj. o 3,7 %). Od 
1. 1. 2013 z celostátního výnosu na dani z přidané hodnoty připadá 71,31 % 
státnímu rozpočtu, 20,83  % obcím a 7,86  % krajům. Částka daně z přidané 
hodnoty vrácená plátcům v jiných členských státech EU a zahraničním osobám 
povinným k dani se výrazně nezměnila. V roce 2013 se vrátily 2 mld. Kč (v roce 
2012 se jednalo o částku 2,2 mld. Kč, v roce 2011 o částku 2,3 mld. Kč).

Inkaso daně pozitivně ovlivnilo navýšení obou sazeb daně o 1 % (na 15 % a na 
21 %) a režim přenesení daňové povinnosti, a to zejména v oblasti stavebních 
a montážních prací, kde tento institut zamezuje daňovým únikům z titulu 
neuhrazení daňové povinnosti poskytovatelem zdanitelného plnění. Nová 
opatření proti daňovým únikům (institut nespolehlivého plátce a zveřejňování 
účtů v registru plátců DPH) mají od roku 2013 taktéž pozitivní preventivní 
dopad. Naopak negativně ovlivňují inkaso daně přetrvávající úsporná opatření 
státu, čímž se omezuje pozice státu jako odběratele na trhu.

Value added tax

In 2013, the VAT revenue reached the amount of CZK 308.300 billion. In 
comparison with the last year it increased by CZK 30.248 billion. For the first 
time in five years the state budget incomes were filled in the area of value 
added tax. Total set amount of the state budget income was CZK 212 billion 
in 2013. The real income was CZK 219.9 billion, which was CZK 7.9 billion 
(i.e.  3.7  %) more. Since 1. 1. 2013,  71.31 %  of the nationwide VAT yield has 
been a part of the state budget, 20.83 % belongs to municipalities and 7.86 % 
to regions. The  amount of VAT returned to taxpayers in other EU Member 
States and foreigners that are obliged to tax has not changed significantly. In 
2013, CZK 2 billion were returned (in 2012 it was CZK 2.2 billion and in 2011 
CZK 2.3 billion).

The tax revenue of the VAT positively influenced the increase of both tax rates 
by 1 % (to 15 % and 21 %), and the reverse charge procedure, especially in 
the field of constructions and assembly works, where this institute prevents 
tax evasion due to non-payment of tax obligation by the provider of taxable 
supplies. The new provisions against tax evasions (“unreliable VAT taxpayer” 
institute and publication of accounts in the VAT register) from 2013 have a 
positively preventive impact, too. On the contrary, the VAT revenue is negatively 
affected by saving measures of the state, which reduces the country’s position 
as a buyer in the market.

Vývoj inkasa na dani z přidané hodnoty v letech 2009 - 2013 
Development of the collection of VAT in the period 2009 - 2013

Předepsáno
Imposed
Daňové inkaso
Tax revenues
Výtěžnost (%)
Yield (%)
Nadměrný odpočet
Excessive deduction
CELKEM
TOTAL

469 655

470 240

100,0

-216 777

253 463

Rozdíl
Difference

13-12
2009

ROK
YEAR

507 763

500 446

98,6

-230 865

269 582

2010

541 462

532 438

98,3
-

257 250

275 188

2011

553 605

544 411

98,3
-

266 359

278 052

2012

595 833

571 726

96,0

-263 426

308 300

2013

107,6

105,0

-

98,9

110,9

Index (%)
13/12

42 228

27 315

-

-2 933

30 248

v mil. Kč
in CZK million

Pozn.: Součtové rozdíly vyplývají ze zaokrouhlování na celé mil. Kč.
Note: The cumulative differences result from rounding to whole million in CZK.
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Daň z nemovitostí

V roce 2013 došlo oproti předchozímu roku k nárůstu částky předepsané 
daně z nemovitostí o 279 mil. Kč, inkaso daně z nemovitostí se přitom zvýšilo 
z 9,541  mld. Kč na 9,847 mld. Kč, tj. o 306 mil. Kč. Zvýšení celkové částky 
předepsané daně i jejího inkasa se připisuje zejména 22% zvýšení počtu obcí 
(ze 404 na 494) a dále také rozsáhlé kontrole spisů daně z nemovitostí, která 
proběhla v souvislosti s reorganizací daňové správy ke dni 1. 1. 2013.

Real estate tax

Compared to the previous year 2013, there was a CZK 279 million increase in 
the imposed amount of the real estate tax. The real estate tax revenue rose from 
CZK 9.541 billion up to CZK 9.847 billion, i.e. by CZK 306 million. The increase 
of the total amount of the imposed tax and its revenue in 2013 was especially 
influenced by 22 % growth in number of municipalities (from 404 to 494) and 
also by an extensive audit of real estates records conducted in connection with 
the reorganization of the tax administration as of 1.1.2013.

Vývoj inkasa daně z nemovitostí v letech 2009 – 2013 
Development of the collection of real estate tax in the period 2009 – 2013 

Daňové inkaso
Tax revenues
Předepsáno
Imposed
Výtěžnost (%)
Yield (%)

6 361

6 318

100,7

Rozdíl
Difference

13-12
2009

ROK
YEAR

8 747

8 671

100,9

2010

8 568

8 676

98,8

2011

9 541

9 576

99,6

2012

9 847

9 855

99,9

2013

103,2

102,9

-

Index (%)
13/12

306

279

-

v mil. Kč
in CZK million
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Informace o daňových příjmech u nejvýznamnějších daní
Information on tax revenues from the most significant taxes

Daň z převodu nemovitostí

Inkaso daně z převodu nemovitostí v roce 2013 meziročně vzrostlo 
o  1,234  mld.  Kč na částku 8,894 mld. Kč. Výnos daně z převodu nemovitostí 
tvoří v objemu celkových příjmů majetkových daní (daň dědická, darovací 
a z převodu nemovitostí) stabilně nejvýznamnější podíl, v roce 2013 cca 98 %. 
Příznivý výnos odráží stabilitu na trhu s nemovitostmi, doprovázenou mírným 
nárůstem cen nemovitostí a oživenou poptávkou po nemovitostech. Pozitivní 
vliv na inkaso daně má rovněž nárůst sazby daně o jeden procentní bod.

Real estate transfer tax

In 2013, the real estate transfer tax revenue rose by CZK 1.234 billion to 
the  amount of CZK 8.894 billion. The real estate transfer tax yield makes 
steadily the largest share in the volume of the total revenue from property 
taxes (inheritance tax, gift tax and real estate transfer tax) – approximately 
98 % in 2013. The favorable yield reflects the stability of the real estate market 
accompanied by a slight increase in real estate prices and a reviving demand 
for real estate. Another positive impact on tax revenue had also a tax rate 
increase by one percent point.

Vývoj inkasa daně z převodu nemovitostí v letech 2009 - 2013 
Development of the collection of real estate transfer tax in the period 2009 – 2013

Daňové inkaso
Tax revenues
Předepsáno
Imposed
Výtěžnost (%)
Yield (%)

7 809

7 936

96,3

Rozdíl
Difference

13-12
2009

ROK
YEAR

7 453

7 299

102,1

2010

7 362

6 900

106,7

2011

7 660

7 365

104,0

2012

8 894

8 581

103,6

2013

116,1

116,5

-

Index (%)
13/12

1 234

1 216

-

v mil. Kč
in CZK million
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Daň darovací

Inkaso daně darovací v roce 2013 činilo pouze 108 mil. Kč, tj. 3,2 % výnosu daně 
v roce 2012. Příčinou významného poklesu bylo ukončení dočasného zavedení 
daně darovací pro provozovatele zařízení na výrobu elektřiny z bezúplatného 
nabytí emisních povolenek na emise skleníkových plynů v letech 2011 a 2012.

Gift tax

The amount of the gift tax revenue was only CZK 108 million in 2013, i.e. 3.2 % 
of the tax yield in 2012. The reason of such a significant decrease was the 
termination of the temporary implementation of a gift tax on free-of-charge 
acquisition of emission permits for greenhouse gas emissions between 2011 
and 2012 applied on operators of the electricity producing facilities.

Vývoj inkasa daně darovací v letech 2009 – 2013 
Development of the collection of real estate transfer tax in the period 2009 – 2013

Daňové inkaso
Tax revenues
Předepsáno
Imposed
Výtěžnost (%)
Yield (%)

162

157

103,2

Rozdíl
Difference

13-12
2009

ROK
YEAR

138

137

100,7

2010

4 279

4 269

100,2

2011

3 368

3 359

100,3

2012

108

93

116,1

2013

3,2

2,8

-

Index (%)
13/12

-3 260

-3 266

-

v mil. Kč
in CZK millionDaň dědická

Výše inkasa daně dědické je dlouhodobě nízká. V roce 2013 inkaso dosáhlo 
76 mil. Kč. Výnos daně dědické od roku 2008 klesl pod 100 mil. Kč, a to z důvodu 
osvobození bezúplatného nabytí majetku osobami zařazenými do I.  skupiny 
(příbuzní v řadě přímé a manželé). Novela zákona, platná od 1. 1. 2008, navíc 
rozšířila toto osvobození i na nabytí majetku mezi osobami zařazenými do 
II. skupiny.

Inheritance tax

The amount of inheritance tax revenue is persistently low. It amounted to 
CZK 76 million in 2013. Since 2008 the inheritance tax revenue has decreased 
below CZK 100 million due to tax exemption of a free-of-charge acquisition of 
property by persons included in the first category (relatives in the direct line of 
descent and spouses). Moreover, an amendment of the Act on Inheritance Tax 
effective from 1. 1. 2008 extended this exemption on acquisition of property 
between persons included in the second category.

Vývoj inkasa daně dědické v letech 2009 – 2013 
Development of the collection of real estate transfer tax in the period 2009 – 2013

Daňové inkaso
Tax revenues
Předepsáno
Imposed
Výtěžnost (%)
Yield (%)

88

86

98,9

Rozdíl
Difference

13-12
2009

ROK
YEAR

87

86

101,2

2010

78

76

102,6

2011

71

75

94,7

2012

76

72

105,6

2013

107,0

96,0

-

Index (%)
13/12

5

-3

-

v mil. Kč
in CZK million

19
Strana

Page
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Odvod z loterií a jiných podobných her

Daňové inkaso z odvodů za rok 2013 činilo celkem 8,057 mld. Kč. Je tvořeno 
odvodem z loterií a jiných podobných her, kdy 70 % inkasa je příjmem státního 
rozpočtu a 30 % je příjmem rozpočtu obcí, a dále odvodem z výherních hracích 
přístrojů a jiných technických herních zařízení, kdy 20 % inkasa je příjmem 
státního rozpočtu a 80 % je příjmem rozpočtu obcí. 

Odvod se platí prostřednictvím tří čtvrtletních záloh. Za celé odvodové období 
(kalendářní rok) se odvod vypořádává po jeho uplynutí v rámci odvodového 
přiznání. Novela zákona o loteriích a jiných podobných hrách nabyla  účinnosti 
1.  1. 2012. Proto v roce 2012 byly ze strany poplatníků uhrazeny pouze 
3 čtvrtletní zálohy a odvodová povinnost za odvodové období roku 2012 byla 
vyrovnána teprve v roce 2013, přičemž v roce 2013 byly uhrazeny i 3 čtvrtletní 
zálohy za rok 2013. To je důvod navýšení inkasa za rok 2013, ve srovnání s rokem 
2012. Do státního rozpočtu bylo v roce 2012 převedeno 1,818 mld. Kč. V roce 
2013 bylo do státního rozpočtu převedeno celkem 2,649 mld. Kč a do rozpočtu 
obcí 5,498 mld. Kč.

Levies from lotteries and other like games

In 2013, the tax revenue from levies was in total CZK 8.057 billion. It consists 
of levy of lotteries and other like games, where 70 % is the income of state 
budget and 30 % is the income of municipal budget. Further, it is composed of 
levy from gaming machines and other technical gaming devices, where 20 % 
of tax revenue is the income of the state budget and 80 % is the income of 
municipal budget.

Levy is paid in three quarterly advance payments. Levy for the entire levy period 
(calendar year) is settled in the framework of levy return after expiration of levy 
period. The amendment to the Act on Lotteries and Other Like Games came 
into force 1. 1. 2012. That’s the reason why were paid from the side of taxpayers 
only three quarterly advance payments in 2012 and levy obligation for the levy 
period 2012 was settled in 2013, while in 2013 were also paid three quarterly 
advance payments for the year 2013. This is the reason why the tax revenue 
increased in 2013, in comparison with the previous year. CZK 1.818 billion was 
transferred to the state budget in 2012. In 2013, the amount of CZK 2.649 billion 
was transferred to the state budget and CZK 5.498 billion to the municipal 
budgets.

Vývoj odvodů z loterií a jiných podobných her v letech 2012 - 2013  
Development of levies from lotteries and other like games in the period 2012 - 2013

Daňové inkaso
Tax revenues
Předepsáno
Imposed
Výtěžnost (%)
Yield (%)

1 287

1 259

102,2

Rozdíl
Difference

13-12

ROK
YEAR

2 076

2 076

100,0

161,3

164,9

-

789

817

-

2012 2013
Index (%)

13/12

v mil. Kč
in CZK million
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Pojistné na důchodové spoření

Od roku 2013 nově finanční úřady vybírají a spravují pojistné na důchodové 
spoření. Výnos se převádí do penzijních společností na soukromé účty 
poplatníků (účastníků systému důchodového spoření). 

Pension savings premiums

Newly from the year 2013, the Tax Offices collect and administrate premiums 
for pension savings. The yield is transferred to the pension companies on 
private accounts of taxpayers (participants of the pension savings system). 

Informace o daňových příjmech u nejvýznamnějších daní
Information on tax revenues from the most significant taxes

Vývoj odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení v letech 2012 - 2013
Development of levies from gaming machines and other technical gaming devices in the period 2012 - 2013

Daňové inkaso
Tax revenues
Předepsáno
Imposed
Výtěžnost (%)
Yield (%)

4 649

4 777

97,3

Rozdíl
Difference

13-12

ROK
YEAR

5 981

6 063

98,6

128,7

126,9

-

1 332

1 286

-

2012 2013
Index (%)

13/12

v mil. Kč
in CZK million

Pojistné na důchodové spoření v roce 2013
Pension savings premiums in 2013

Daňové inkaso
Tax revenues
Předepsáno
Imposed
Výtěžnost (%)
Yield (%)

ROK
YEAR

453

443

102,3

2013

v mil. Kč
in CZK million
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Vyhledávací činnost

Správce daně se při vyhledávací činnosti zaměřuje především na odhalování 
a analýzu daňových operací rizikových podnikatelských subjektů či skupin 
subjektů. Odhalování nových typů daňových úniků má mimo preventivní účinek 
i přímý fiskální dopad. Při vyhledávací činnosti jsou využívány nové moderní IT 
technologie, pomocí kterých lze vyhledávat v interních i externích informačních 
zdrojích rizika nasvědčující možnému krácení daňových povinností, následně 
tato rizika vyhodnotit a zvážit rozhodnutí o dalším postupu.

Vyhledávací činnost je organizována finančními úřady, a zároveň probíhají 
i  celostátní vyhledávací akce, řízené Generálním finančním ředitelstvím ve 
spolupráci s Policií České republiky a s Celní správou České republiky. Důležitým 
nástrojem pro boj s daňovými úniky je spolupráce s Finančním analytickým 
útvarem Ministerstva financí (dále jen „FAÚ“). Počet podnětů obdržených od 
FAÚ se navyšuje každým rokem. V roce 2011 byl počet podání obdržených od 
FAÚ 675, v roce 2012 to bylo již 877 (tj. nárůst o cca 30 %) a v roce 2013 finanční 
úřady obdržely 1 271 podnětů (tj. cca o 40 % více než v předcházejícím roce). 
Všechny obdržené podněty se prověřují a finanční správa tím získává informace 
o různých neobvyklých obchodních transakcích, ale také např. o převodech 
finančních prostředků do daňových rájů. Informace získané z vyhledávací 
činnosti mohou být pro správce daně důvodem k zahájení postupů k odstranění 
pochybností nebo daňové kontroly.

Search activity

During the search activity the tax administrator especially focuses on the 
detection and analysis of tax operations of high-risk legal entities or legal entity 
groups. Detecting new types of tax evasions has besides the preventive effect 
also a direct fiscal impact. During the search activities are used new modern 
IT technologies that enable to search risks indicating possible tax evasions in 
internal and external information sources, subsequently evaluate these risks 
and consider next steps.

The searching activity is organized by the Tax Offices. Simultaneously, 
nationwide search actions are directed by the General Financial Directorate 
in cooperation with the Police of the Czech Republic and the Customs 
Administration of the Czech Republic. An important tool in fight against tax 
evasions is the cooperation with Financial Analytic Unit of the Ministry of 
Finance of the Czech Republic (hereinafter as “FAÚ”). The number of incentives 
received from FAÚ increases every year. The number of  incentives submitted 
by FAÚ in 2011 reached 675, in the 2012 it was already 877 (i.e. increase 
approximately about 30 %) and the Tax Offices received 1,271 incentives (i.e. 
approximately about 40 % more than last year) in 2013. All received incentives 
are checked. The Financial Administration of the Czech Republic gains this way 
information on various  unusual economic transactions or also for example on 
financial means transfer to tax haven. Information gained from search activities 
may be for the tax administrator the reason to initiate procedures to remove 
doubts or tax audits.

Místní šetření

K místnímu šetření v roce 2013 přistupovaly úřední osoby správce daně 
v případech, kdy bylo potřeba ověřit nesrovnalosti nebo neobvyklé skutečnosti, 
vyplývající z povinných evidencí či účetních záznamů, nebo vyhledat důkazní 
prostředky.

Nejpřínosnější jsou místní šetření, která probíhají za účelem včasného 
odhalení karuselových podvodů na dani z přidané hodnoty, kdy následně 
zahájeným daňovým řízením nedojde k vyplacení neoprávněně nárokovaných 
nadměrných odpočtů. 

On-the-spot investigations

In 2013, the tax administrator approached to on-the-spot investigations in 
cases, when it was necessary to search for evidence or to verify irregularities 
or unusual matters arising from the statutory registers or accounting records. 

The most beneficial are those local investigations for the purpose of early 
detection of VAT “carousel frauds”. Thanks to subsequently initiated tax 
proceedings the wrongly claimed excessive deductions will not be paid.  
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Postup k odstranění pochybností

V roce 2013 se postupy k odstranění pochybností využívaly převážné v oblasti 
daně z přidané hodnoty. Úřední osoby správce daně se soustředily na případy, 
u kterých bylo vyhodnoceno riziko neoprávněného vyplacení nadměrného 
odpočtu.

Za rizikové případy finanční správa považovala např.:
  •    případy,  kdy  jedinou  ekonomickou  činností  daňového  subjektu  bylo 
     pořízení zboží z EU a následné dodání do EU s výslednou nulovou daňovou    
     povinností, 
  • případy fiktivních obchodů s cílem vykázat daňovou povinnost, 
  •    případy, kde hodnoty přijatých a uskutečněných zdanitelných plnění byly  
     téměř ve shodné výši a byla přiznána pouze nízká daňová povinnost. 

Postupy k odstranění pochybností využívají úřední osoby i v případech, kdy 
fyzické osoby podávající daňová přiznání nedokládají k přiznání listinné 
důkazy, prokazující nároky na uplatnění odčitatelných položek od základu 
daně nebo slev na dani nebo nároky na uplatnění daňového zvýhodnění na 
vyživované dítě. 

V případě, že správce daně zjistí nesrovnalosti v daňových přiznáních, 
kontaktuje daňový subjekt, a to buď prostřednictvím SMS, telefonního hovoru 
či e-mailu.

Procedure to remove doubts

Procedures to remove doubts were used especially in the field of value added 
tax in 2013. Tax administrators focused on cases where have been assessed 
risks of unlawful payment of excessive deduction. 

As a risk cases were by the financial administration considered, e.g.:
  • tax subjects whose only economic activity was acquisition of goods from  
   the European Union (EU) and its subsequent delivery to the EU with zero  
     tax liability, 
  • cases of fictitious transactions in order to declare tax liability, or 
  • cases where both received and realized taxable supplies were of the almost  
   same value and therefore with very low tax liability ascribed.

Procedures to remove doubts are used by the officials also in cases when 
natural persons in their tax returns do not substantiate with documentary 
evidence proving their claims for application of items deductible from the tax 
base, to tax reliefs or claims for child benefits.

If the tax administrator finds in tax returns any irregularities, the taxpayer is 
contacted via SMS, phone call or e–mail. 

Místní šetření finanční správa v roce 2013 dále prováděla např.:
  • při ověření skutečného sídla daňového subjektu,
  • při prověřování skutečností dožádaných jinými správci daně,
  •    při  ověřování  údajů  vedených  v  daňových  přiznáních  k  dani  z  přidané 
    hodnoty,
  •  z důvodu prověření informací z jiného členského státu EU,
  •    u  plátců  daně  z  přidané  hodnoty  nepodávajících  přiznání  nebo  
    nevykazujících žádná plnění,
  •    za  účelem  ověření  přeplatku  z  ročního  zúčtování  nebo  ověření  výše  
    vyplacených bonusů.

Prověřovaly se také daňové subjekty, zapsané v registru distributorů PHM 
a ověřovaly se i rozdíly v údajích z evidence pro daňové účely u daňových 
subjektů využívajících režim přenesení daňové povinnosti.

Furthermore in 2013, the Financial Administration of the Czech Republic 
carried out on the spot investigations for example:
  • during the verification of the real estate of the tax entity,
  • to verify the facts requested from other tax administrator,
  • to verify data kept in the VAT returns, 
  • to check information from another EU member state, 
  • at VAT payers who do not submit tax return or do not report transactions, 
  •  for purpose of overpayment verification of annual settlement or verification  
   of the amount of paid bonuses mentioned-above.  

The tax entities registered in registry of distributors of fuels also were verified, 
as well as the differences in data from records for tax purposes with tax entities 
using the reverse charge procedure.
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V roce 2013 došlo v porovnání s předchozím rokem k poklesu počtu ukončených 
postupů k odstranění pochybností o 6 254. Celkově finanční správa ukončila 
17 520 postupů k odstranění pochybností, z toho 12 213 se vztahovalo k dani 
z přidané hodnoty. Daňová povinnost byla na základě postupů k  odstranění 
pochybností zvýšena o 3,003 mld. Kč, nadměrný odpočet byl snížen 
o 1,714 mld. Kč a daňová ztráta se snížila o 29,7 mil. Kč.

Přínosy nové organizační struktury finanční správy se plně projevily při řízení 
a realizaci kontrolně exekučních akcí, které se zaměřovaly zejména na obchody 
s  pohonnými hmotami, minerálními oleji a dalšími rizikovými komoditami. 
V  roce 2013 se zrealizovalo celkem 145 případů, zaměřených na pohonné 
hmoty, kde daňový únik byl vyčíslen na 2,149 mld. Kč, na bankovních účtech 
bylo zajištěno 242,8 mil. Kč, a zároveň došlo k zajištění majetku v hodnotě 
137,8  mil.  Kč. U obchodů s ostatními komoditami byl daňový únik vyčíslen 
na 1,259 mld. Kč, přičemž na bankovních účtech finanční správa zajistila 
375,2 mil. Kč. Celková zajištěná hodnota dosáhla v součtu za rok 2013 částky 
756 mil. Kč.

In 2013, there was a decrease in the number of completed procedures to remove 
doubts by 6,254 cases compared to the previous year. In total there were 
17,520 completed procedures to remove doubts, of which 12,213 procedures 
were related to the value added tax. On the basis of procedures to remove 
doubts the tax obligation was raised by CZK 3.003 billion, the excessive 
deduction was cut down by CZK 1.714 billion, and the tax loss was reduced by 
CZK 29.7 million.

Advantages of the new organizational structure of the Financial Administration 
of the Czech Republic fully reflected in the management and implementation 
of control-seizing actions focused mainly on trade with fuels, mineral oils and 
other high-risk commodities. In total, 145 cases aimed on fuels were carried 
out in 2013. The tax evasion was calculated on CZK 2.149 billion, another 
CZK  242.8  million was secured from bank accounts and, at the same time, 
assets worth CZK 137.8 million were seized. Tax evasion in case of transactions 
with other commodities was evaluated in the amount of CZK 1.259 billion; the 
Financial Administration of the Czech Republic secured also CZK 375.2 million 
from bank accounts. The overall value secured totaled CZK 756 million in 2013.

Přehled o počtu a výsledcích postupů k odstranění pochybností k 31. 12. 2013
Overview of number and results of procedures to remove doubts as of 31.12.2013

z přidané hodnoty
VAT
z příjmů PO
CIT
z příjmů FO
PIT
CELKEM
TOTAL

12 213

740

4 567

17 520

Počet
ukončených

Number of 
concluded

DAŇ
TAX

5 484

249

1 287

7 020

Počet
ukončených
s rozdílem
Number of  
concluded 

with  
a difference

2 876 534

108 702

17 984

3 003 220

Daňové
povinnosti

Tax obligations

Změna v důsledku postupu k odstranění  
pochybností (v tis. Kč)

Change as a result of procedure to remove doubts 
(in CZK thousand)

Nadměrného
odpočtu
Excessive  

deduction

Ztráty 
Loss

-1 713 981

-

-

-1 713 981

-

-14 479

-15 259
-

29 738

Pozn.: Součtové rozdíly vyplývají ze zaokrouhlování na celé tis. Kč. 
Note: The cumulative differences result from rounding to whole thousand in CZK.
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Přehled o počtu a výsledcích daňových kontrol k 31. 12. 2013
Overview of number and results of tax audits to 31.12.2013

Daňová kontrola

Na výsledky kontrolní činnosti měly v roce 2013 vliv organizační i legislativní 
změny, které se realizují již od roku 2010. Celkové doměrky z daňových 
kontrol v roce 2013 dosáhly 8,229 mld. Kč, což představuje 97,6 % hodnoty 
předcházejícího roku. Největší část tvořila doměřená daň z přidané hodnoty, 
která jako jediná přesáhla úroveň roku 2012 o 202,630 mil. Kč. I přes pokles 
doměrků oproti roku 2012 na dani z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 
a na dani z příjmů právnických osob, se zvýšila celková efektivita kontrol. 
Doměrek na jednu kontrolu se zvýšil na hodnotu 245 tis. Kč, což představuje 
meziroční nárůst o 23,5 %. Změna ztráty v důsledku kontrol za rok 2013 činila 
1,475 mld. Kč.

Tax audit

Organizational and legislative changes, which have been implemented 
since 2010, had an impact on the results of inspections in 2013. The total of 
supplementary from the tax audits reached CZK 8.229 billion, which represents 
97.6 % value of the previous year. The largest part makes additional assessment 
of VAT that alone exceeded the level of 2012 for about CZK 202.630 million. 
In spite of the decrease of the supplementary on natural person income tax 
from tax returns or on legal entity income tax, the overall effectiveness of tax 
audits increased. The supplementary per one tax audit increased to the value 
CZK 245,000 which represents year-on-year increase of 23.5 %. Change of tax 
loss due to tax audits was CZK 1.475 billion in 2013.

Daň z přidané hodnoty
Value added tax
Daň z příjmů PO
Legal entity income tax
Daň z příjmů FO - z přiznání
Natural person income tax from tax returns
Daň z příjmů FO - závislá činnost
Natural person income tax from employment
Daň z příjmů - zvláštní sazba (§ 36)
Income tax – special rate (§ 36)
Daň z nemovitostí
Real estate tax
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
Inheritance tax, gift tax and real estate transfer tax
Daň silniční
Road tax
CELKEM
TOTAL

Druh příjmu
Type of revenue

Pozn.: Součtové rozdíly vyplývají ze zaokrouhlování na celé tis. Kč.
Note: The cumulative differences result from rounding to whole thousand in CZK

* Údaj „Počet subjektů“ je počtem registrovaných daňových subjektů ve sledovaném období.
* Data on the number of subjects represents a number of registered tax subjects in the respective period of time.

Počet
kontrol

Number of 
audits

10 228 

5 860

7 611

4 530

1 649

513

4

3 154

33 549

Počet
subjektů *
Number of 
subjects *

534 643

527 707

1 307 757

524 976

433 321

4 123 003

266 061

818 050

8 544 518

Doměřeno
z kontrol
Additional 

assessment 
from audits

7 033 203

817 386 

267 490 

84 728 

8 562 

851 

0

16 322

8 228 542

Změna
ztráty

Change of 
loss

-

- 1 132 000

-343 034

-

-

-

-

-

-1 475 034

v tis. Kč
in CZK thousand
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Finanční správa se v roce 2013 prioritně zaměřila na kontroly daně z přidané 
hodnoty, zejména na daňové subjekty opakovaně vykazující vysoké nadměrné 
odpočty nebo minimální rozdíl mezi základem daně na vstupu a výstupu. 
Největší daňové úniky na dani z přidané hodnoty jsou realizovány v podobě 
vysoce organizovaných karuselových podvodů s rizikovými komoditami 
(např. pohonné hmoty, řepkový olej, minerální oleje, betonářská ocel, barevné 
kovy, šrot, mobilní telefony a výpočetní technika).

In 2013, the Financial Administration of the Czech Republic focused mainly 
on VAT controls, especially on tax entities repeatedly reporting high excessive 
deductions or minimal difference between the tax base of the input and output. 
The largest tax evasions on VAT are realized in the form of highly organized 
“carousel fraud” with high-risk commodities (for example - fuel, rapeseed oil, 
mineral oil, reinforcing steel, nonferrous metals, scrap material, mobile phones 
and computer equipment).

Podněty předané orgánům činným v trestním řízení

Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez zbytečného odkladu, 
nestanoví-li zvláštní předpis jinak, i bez úplaty vyhovovat dožádáním orgánů 
činných v trestním řízení při plnění jejich úkolů. Státní orgány jsou dále 
povinny neprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo policejním orgánům 
skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. 

Většina oznámených trestných činů se týkala trestného činu „Zkrácení daně, 
poplatku a podobné povinné platby“. Dále se objevovala oznámení trestného 
činu „Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné  
povinné platby“, oznámení trestného činu „Zkreslování údajů o stavu 
hospodaření a jmění“ a podezření ze spáchání trestného činu „Porušení 
povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku“.

V roce 2013 bylo orgánům činným v trestním řízení předáno celkem 
1  194  podnětů, což je o 517 podnětů méně než v předešlém roce a zároveň 
je to nejméně předaných podnětů od roku 2009. Celková škoda u předaných 
podnětů v roce 2013 činila 4,562 mld. Kč, což je o 4,885 mld. Kč méně než 
v roce 2012 a opět se jedná o nejmenší částku od roku 2009. Popisovaný stav 
lze přičíst především včasné reakci správce daně, kterému se prostřednictvím 
zajišťovacích příkazů a kontrolně exekučních akcí daří identifikovat a eliminovat 
daňový únik před okamžikem podání daňového přiznání, tedy ve fázi přípravy 
trestného činu „Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby“. Příprava 
trestného činu „Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby“ však není 
od roku 2010 trestná; zavedením její trestnosti by se dostalo finanční správě 
účinného nástroje v boji proti daňovým únikům.

Incentives handed over to authorities active  
in criminal proceedings

State bodies, legal entities and natural persons are obliged, in the absence of 
a special statue so providing, to comply with requests from authorities active in 
criminal proceedings without undue delay and free of charge. State bodies are 
also obliged to notify immediately the prosecutor or police the facts indicating 
that a crime was committed. 

Most of reported crimes were related to the crime of “Evasion of taxes, fees 
and other similar mandatory payments”. Furthermore have appeared the 
announcements of crime “Non-payment of tax, insurance on social security 
and similar mandatory payments”, the announcements of crime “Data 
misrepresentation of the economy and wealth situation” and suspicion from 
committing a crime “Breach of duty to make truthful statement about the 
property.”

In 2013, the authorities active in criminal proceedings were handed over 
a total of 1,194 complaints. That is 517 less than in the previous year and it is 
also the smallest number of incentives from the year 2009. The total damage at 
incentives amounted CZK 4.562 billion in 2013, which is less by CZK 4.885 billion 
than in 2012 and, again, it is the lowest amount from 2009. The described 
situation shall be attributed to quick action of the tax administrator, who 
thanks to securing orders and control-seizing actions succeeds in identification 
and elimination of tax evasions yet before the tax return submission, thus in 
the preparation phase of the crime “Evasion of taxes, fees and other similar 
mandatory payments”. However, the preparation of “Evasion of taxes, fees 
and other similar mandatory payments” has not been punishable since 2010. 
Introducing the punishability of that would give the Financial Administration 
of the Czech Republic an effective tool against tax evasions.
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1 267

31

1 298

1 325

107

1 432

1 095

99

1 194

6 452 

351 

6 803 

11 658

12

11 670

4 485

77

4 562

2009 2011 2013

Vývoj podnětů předaných finančními úřady orgánům činným v trestním řízení
Development of the number of incentives handed over to authorities active in criminal proceedings

Zkrácení daně (§ 240)
Tax evasion (§ 240)
Jiný (§ 241)
Other (§ 241)
CELKEM
TOTAL

Trestný čin
Criminal offence

Pozn.: Součtové rozdíly vyplývají ze zaokrouhlování na celé mil. Kč. 
Note: The cumulative differences result from rounding to whole million in CZK.

1 510

108

1 618

1 555

156

1 711

- 460

-57

- 517

9 367 

80

9 447 

6 362

27

6 390

-4 882

- 3

- 4885

2010 2012
Rozdíl

Diff.
13-12

Rozdíl
Diff.

13-12
2009 2011 20132010 2012

Počet případů
Number of cases

Částka
Amount

v mil. Kč
in CZK million
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Cenová kontrola

Cenové kontroly, které prováděli pracovníci oddělení cenových kontrol 
Specializovaného finančního úřadu, byly v roce 2013 zaměřeny na dodržování 
způsobů regulace cen stanovených zákonem o cenách a dále na posouzení, 
zda u neregulovaných cen nedošlo ke zneužití hospodářského postavení. 
V roce 2013 byla zaměřena hlavní pozornost na kontrolu cen dodávek vody 
pitné a vody odpadní, dále na ceny za sběr, přepravu, třídění a odstraňování 
komunálního odpadu a služby spojené s užíváním nájemního bytu.

Kromě cenových kontrol pracovníci Specializovaného finančního úřadu 
provedli v roce 2013 mimořádná šetření, vyžádaná Ministerstvem financí ČR, 
zaměřená na šetření cen vybraných druhů pečiva v maloobchodě a na šetření 
cen zdravotních výkonů ve vybraných zdravotnických zařízeních. U prověřování 
cen zdravotních výkonů se potvrdila domněnka zadavatele šetření, že 
zdravotnická zařízení mají s různými zdravotními pojišťovnami sjednané různé 
úhrady zdravotní péče u stejných výkonů. V roce 2013 byl proveden monitoring 
cen v obcích, zasažených povodněmi. Pracovníci sledovali, zda nedochází 
k  neúměrnému navyšování cen zboží a služeb v souvislosti se zvýšením 
poptávky, plynoucí z povodňové situace. Z výsledků šetření vyplynulo, že 
k porušení cenové hladiny při nabízení zboží a služeb nedocházelo.

Za období roku 2013 uzavřeli pracovníci oddělení cenové kontroly celkem 
268  kontrolních akcí a ve správních řízeních vydali 113 rozhodnutí o uložení 
pokuty za porušení cenových předpisů v celkové výši 2,7 mil. Kč. Přitom vyřídili 
89 podnětů, a z toho 41 oprávněných. Cenové kontroly v roce 2013 provádělo 
celkem 54 kontrolních pracovníků Specializovaného finančního úřadu.

Price control

Price controls carried out by employees from Price Control Units 
of the Specialized Tax Office were in 2013 focused on the compliance of the way 
of price regulations set by the Price Act and further on assessment whether in 
the area of non-regulated prices did not occur an abuse of economic position. 
In 2013, the main attention was focused on price control of supply of drinking 
water and waste water, further on the prices of collection, transport, sorting 
and disposal of municipal solid waste and services connected with the use of 
a rented flat.

Apart from price controls, in 2013, the employees of the Specialized Tax Office 
carried out extraordinary investigations requested by the Ministry of Finance 
of the Czech Republic that were focused on prices of selected types of pastries 
in retail and health care services in selected health facilities. During the price 
controls of health care service, the contracting authority’s assumptions that 
the health care facilities have contracted with different insurance companies 
various health care payments for the same acts were confirmed. In 2013, the 
price monitoring was conducted in municipalities affected by floods. The 
employees checked whether there is no disproportionate increase of prices 
of goods and services in relation to the increase of demand resulting from the 
flood situation. The investigation revealed that breach of price level in offering 
goods and services did not happen.

In 2013, the employees of Price Control Units concluded in total 268 control 
actions and in administrative proceedings 113 decisions on imposing fines for 
breach of price regulations in the total amount of CZK 2.7 million were issued. 
In total, 89 complaints were handled of which 41 were justified. The price 
controls were carried out by 54 control officers from the Specialized Tax Office.
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Finanční kontrola

Oddělení dotací a finanční kontroly jednotlivých finančních úřadů v roce 2013 
realizovala veřejnosprávní kontroly v souladu se zákonem o státní kontrole, 
v návaznosti na metodické pokyny vydané Ministerstvem financí ČR. V rámci 
kontrol se prověřovala jak oprávněnost použití finančních prostředků státního 
rozpočtu, tak dodržování účelovosti a podmínek stanovených pro čerpání 
dotací ze státního rozpočtu na financování programů ve smyslu zákona 
o  rozpočtových pravidlech a akcí spolufinancovaných z prostředků Evropské 
unie. Vybrané kontroly se zaměřily na kontrolu organizačních složek státu 
a jejich hospodaření s majetkem státu a na kontroly plnění všeobecných 
podmínek pro poskytnutí investičních pobídek u právnických osob.

V roce 2013 pracovníci oddělení dotací a finanční kontroly uskutečnili celkem 
85 finančních kontrol, z toho bylo 64 veřejnosprávních. Při těchto kontrolách 
zjistili podezření na neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků, 
poskytnutých ze státního rozpočtu nebo jiných peněžních prostředků státu, 
v celkové výši cca 170 mil. Kč. Ze závěrečných kontrolních protokolů vyplývají 
opakovaně nedostatky v oblasti účetnictví, chyby při hospodaření se státním 
majetkem a chyby v oblasti zadávání veřejných zakázek. Dalších 21 kontrol 
bylo zaměřeno na plnění všeobecných podmínek pro poskytnutí investičních 
pobídek. V 9 případech kontroloři zjistili, že podmínky nebyly splněny.

Pracovníci oddělení dotací a finanční kontroly jednotlivých finančních úřadů 
spolupracovali s Ministerstvem financí na přezkoumávání hospodaření 
13 krajů a 7 Úřadů Regionálních rad regionů soudržnosti. V rámci přezkoumání 
hospodaření krajů bylo provedeno 26 kontrol hospodaření s majetkem 
u příspěvkových organizací poskytujících sociální služby, jejichž zřizovatelem 
byl kraj. Dále na základě pověření ministerstva financí vykonaly finanční úřady 
celkem 109 dozorů nad výkonem přezkoumání hospodaření u územních 
samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního 
města Prahy.

Financial control

In 2013, the Subsidy and Financial Control Units of Tax Offices carried out public 
administrative controls in accordance with the State Control Act and following 
the methodical guidelines issued by the Ministry of Finance of the Czech 
Republic. Within the financial controls was verified the legitimacy of using 
funds from the state budget and the observance of purpose and conditions 
set for drawing subsidies from the state budget for financing programs 
within the meaning of the Budgetary Rules Act and activities co-financed by 
the European Union. Chosen financial controls were focused on government 
departments and their administration with the state property and on controls 
of fulfillment of general conditions for the granting of investment incentives 
for legal entities.

In 2013, the employees of the Subsidy and Financial Control Unit carried out 
in total 85 financial controls of which 64 were public administrative controls. 
During these financial controls they found out the suspicion of unauthorized 
use or retention of funds from the state budget or other state financial means 
approximately in the amount of CZK 170 million. The final control protocols 
repeatedly showed the deficiencies in accounting, mistakes in management 
of the state property and mistakes in the area of the public procurement 
noticing. Other 21 financial controls were focused on the fulfillment of general 
conditions in providing investment incentives. In nine cases the inspectors 
found out that conditions were not fulfilled. 

The employees of the Subsidy and Financial Control Units of the particular Tax 
Offices cooperated with the Ministry of Finance of the Czech Republic on the 
revision of economy of 13 regions and 7 Offices of Regional Councils of Cohesion 
Regions. In the context of revision of economy they carried out 26  property 
management controls of public-benefit corporations providing social services 
which were founded by region. On behalf of the Ministry of Finance of the Czech 
Republic, the Tax Offices carried out in total 109 supervisions over the control 
of the revision of economy of the Territorial Self-Governing Entities, voluntary 
associations of municipalities and boroughs of the capital city of Prague.
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Výkon správy odvodů za porušení rozpočtové kázně v roce 2013 vykonávalo 
15 finančních úřadů, které zajistily komplexní souhrn úkonů v daňovém řízení. 

Mezi tyto úkony patří:
  •  vyhledávání daňových subjektů,
  •   kontrola, jejímž předmětem je ověření, zda při nakládání s poskytnutými 
    prostředky nedošlo k porušení rozpočtové kázně,
  •  vyměřování,
  •  vybírání uložených odvodů a penále,
  •  řešení opravných prostředků proti rozhodnutím vydaným v daňovém řízení.

Odvody za porušení rozpočtové kázně jsou nástrojem pro zpětné získání 
zneužitých nebo neoprávněné použitých dotací, návratných finančních 
výpomocí a jiných účelově určených prostředků státního rozpočtu, státních 
fondů, Národního fondu či státních finančních aktiv. Prostřednictvím odvodů 
a penále za porušení rozpočtové kázně jsou chráněny veřejné prostředky 
a prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů před jejich zneužitím. Jako základní 
zdroj informací o poskytnutých dotacích a o jejich příjemcích slouží informační 
systém CEDR. V roce 2013 bylo v centrální evidenci dotací zaevidováno celkem 
37 112 dotovaných projektů či akcí o celkovém objemu přes 240 mld. Kč.

Stěžejní činnost finančních úřadů při výkonu správy odvodů je činnost  
kontrolní, kdy se prověřují skutečnosti, zakládající povinnost zaplatit 
odvod a penále za porušení rozpočtové kázně. V roce 2013 finanční úřady 
provedly 7 968  kontrol a místních šetření, při kterých zkontrolovaly celkem 
13  947  dotovaných akcí a projektů o celkovém objemu 33,770 mld. Kč. Na 
kontrolní činnost navazuje vyměřování odvodů a penále za porušení rozpočtové 
kázně v případech prokázaného porušení rozpočtové kázně, řešení opravných 
prostředků, až po vybírání a vymáhání vyměřených odvodů a penále. V roce 2013 
bylo na základě provedených kontrol vyměřeno 3,745 mld. Kč na odvodech za 
porušení rozpočtové kázně a 2,951 mld. Kč na penále za porušení rozpočtové 
kázně. Proti rozhodnutím finančních úřadů bylo v roce 2013 podáno celkem 
300 odvolání, která směřovala proti částce 2,443 mld.  Kč. Z celkového počtu 
podaných odvolání bylo zcela nebo částečně vyhověno v  82  případech a ve 
zbylých 181 případech bylo odvolání zcela zamítnuto. 

In 2013, fifteen Tax Offices carried out administration of levies due to the breach 
of budgetary discipline.  

They provided comprehensive summary of operations in tax proceedings, 
such as:
  • searching tax subjects, 
  • tax audits with purpose of verifying the observance of budgetary discipline,
  • tax assessment,
  • collecting the mandatory levies and penalty payments,
  •   settlement  of  corrective  instruments  opposing  decisions  issued  in  tax  
   proceedings.

Tax levies due to breach of budgetary discipline are tools for the recovery of 
misuse or misappropriated use of subsidies, repayable financial subventions, 
other targeted funds of the state budget, state funds, the National Fund or 
state financial assets. Tax levies and penalties due to breach of budgetary 
discipline protect against the misuse of the public financial means and financial 
means provided from public resources. The primary source of information on 
subsidies provided and their beneficiaries is an information system “CEDR”. In 
2013, the  Central Subsidy Register registered the total of 37,112 subsidized 
projects or actions in the total amount of CZK 240 billion.

The major activity of Tax Offices in the administration of tax levies is the 
controlling activity, when the facts about obligation to pay levy and penalties 
due to breach of budgetary discipline are verified. In 2013, the Tax Offices 
carried out 7,968 controls and on-the-spot investigations. During these control 
activities were checked 13,947 subsidies actions and projects, in total amount 
of CZK 33.770 billion. After the control activities, in cases of proven breach of 
budgetary discipline follows the assessment of levies and penalties, solving 
of remedies and collecting and enforcement of assessed levies and penalties. 
In 2013, CZK 3.745 billion on levies due to breach of budgetary discipline 
and CZK 2.951 billion on penalties due to breach of budgetary discipline was 
assessed on the basis of carried out controls. Against the decisions of Tax 
Offices was submitted in total 300 appeals that were directed against the 
amount of  CZK 2.443 billion. From the total amount of submitted appeals, 
82  cases were completely or partially successful and in remaining 181 cases 
the appeals were totally rejected.

Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně Administration of levies due to breach  
of budgetary discipline
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Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

V roce 2013 provedli pracovníci odboru státního dozoru Specializovaného 
finančního úřadu celkem 19 168 kontrol, zaměřených na dodržování zákona 
o loteriích a podmínek vyplývajících z povolení k provozování loterií 
a  jiných podobných her. Specializovaným finančním úřadem bylo vedeno  
338 správních řízení, v rámci nichž se řešilo 750 porušení zákona o loteriích. 
Byly uloženy pokuty v souhrnné výši 16,256 mil. Kč.

Ve srovnání s rokem 2012 došlo k poklesu kontrol o 4 968 a k poklesu počtu 
správních řízení o 317. Na pokutách bylo oproti roku 2012 vyměřeno o 4,5 mil. Kč 
méně. Přestože počet zjištěných porušení zákona o loteriích ve srovnání  
s rokem 2012 vzrostl cca o 100 případů, došlo k poklesu celkového počtu 
správních řízení. Důvodem tohoto poklesu bylo větší využití institutu slučování 
správních řízení.

Mezi nejčastější porušení zákona o loteriích a podobných hrách patřilo 
nenahlášení odpovědné osoby orgánu státního dozoru, nezajištění dozoru 
osobou odpovědnou za zákaz vstupu osob mladších 18 let, neoznačení 
provozovny, neplatnost registrační známky na technickém zařízení  
a nevyvěšení návštěvního řádu.

State control over betting games and lotteries

During 2013, employees of the State Control Department of the Specialized 
Tax Office, who perform the state control over betting games and lotteries, 
carried out in total 19,168 controls focused on compliance with the Lotteries 
Act and conditions resulting from the permissions to run lotteries and other 
like games. Specialized Tax Office carried out 338 administration proceedings 
of which 750 cases were the breach of the Lotteries Act. Fines in the total 
amount of CZK 16.256 million were imposed.

Compared with 2012, there was a decrease of controls by 4,968 and a decrease 
of the number of administrative proceedings by 317. The fines were assessed 
by CZK 4.5 million less than in 2012. Although the number of detected breaches 
on Lotteries Act increased approximately by 100 cases in comparison with 
2012, the number of administrative proceedings decreased due to more often 
use of the merge of administrative proceedings.

In 2013, the most common breach was not reporting the responsible person to 
the authority of the state control, missing supervision by a person responsible 
for prevention of entrance to persons below 18 years, missing signage on the 
facility, invalid registration mark on technical equipment and failure to post 
visiting code.
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Od 1. 1. 2013 vešla v účinnost nová směrnice o správní spolupráci v oblasti 
daní. Je do ní zapracována řada změn, týkajících se především používání 
standardizovaných formulářů, lhůt pro poskytování informací a povinné 
automatické výměny informací.

Česká republika se aktivně podílí na boji proti škodlivým daňovým praktikám a na 
zefektivňování mezinárodní spolupráce v oblasti daní. Ve snaze o geografické 
rozšiřování tzv. dobré daňové správy, jejímiž charakteristickými rysy jsou 
výměna daňových informací, transparentnost a podpora spravedlivé daňové 
soutěže, jsou uzavírány dohody o výměně informací v daňových záležitostech 
se zeměmi s jurisdikcemi s preferenčním daňovým režimem. Doposud došlo 
k ratifikování sedmi dohod, a to s Bermudami, se San Marinem, s Jersey, 
s Guernsey, s Ostrovem Man, s Britskými Panenskými ostrovy a Kajmanskými 
ostrovy. Dohody s Monakem, s Belize, se Sint Maartenem, s Cookovými ostrovy, 
Andorrou a Bahamami jsou v různé fázi legislativního procesu.

Dalším důležitým nástrojem pro mezinárodní daňovou spolupráci jsou pracovní 
ujednání ve formě memorand o porozumění a vzájemné administrativní 
spolupráci daňových správ, která zahrnují zejména automatické výměny 
informací a simultánní daňové kontroly. Česká republika uzavřela 15 takových 
memorand. Na základě dvou uzavřených memorand probíhá se Slovenskou 
republikou a Spolkovou republikou Německo tzv. přímá přeshraniční 
spolupráce, a to ve formě výměny informací na úrovni sedmi pověřených 
finančních úřadů a Specializovaného finančního úřadu. 

Finanční správa využívá všechny tři formy výměny informací: výměnu 
informací na dožádání, poskytování informací z vlastního podnětu (spontánní 
výměnu informací) a automatickou (pravidelnou) výměnu informací. Od roku 
2010 probíhá mezinárodní výměna informací přes elektronický formulář 
prostřednictvím zabezpečeného komunikačního kanálu tzv. CCN mailu.

On 1. 1. 2013, a new Directive on administrative cooperation in the field of 
taxation came into force. It contains many changes related primarily to the 
use of standardized forms, time limits for providing of information and the 
mandatory automatic exchange of information.

The Czech Republic is actively involved in the fight against harmful tax 
practices and in streamlining of the international cooperation in the field of 
taxation. In pursuit of the geographic dissemination of the so-called “good 
tax administration”, whose characteristic features are the exchange of tax 
information, transparency and promotion of fair tax competition, Agreements 
on Exchange of Information in Tax Matters have been concluded with countries 
with preferential tax regime jurisdiction. So far, there have been seven 
ratifications of agreements: with Bermuda, San Marino, Jersey, Guernsey, with 
the Isle of Man, the British Virgin Islands and the Cayman Islands. Agreements 
with Monaco, Belize, Sint Maarten, with the Cook Islands, Andorra and the 
Bahamas are in various stages of the legislative process

Another important tool in the international tax cooperation are working 
arrangements in the form of Memoranda of Understanding on mutual 
administrative cooperation between tax administrations, involving especially 
the automatic exchange of information and simultaneous tax audits. The Czech 
Republic has concluded 15 such memoranda so far. Based on memoranda with 
the Slovak Republic and the Federal Republic of Germany, the so called direct 
cross border cooperation in the form of exchange of information takes place 
on the level of seven authorized Tax Offices and the Specialized Tax Office.

The Financial Administration of the Czech Republic uses all three forms of 
exchange of information: exchange of information on request, providing 
spontaneous exchange of information and automatic (regular) exchange of 
information. Since 2010, the international exchange of information has been 
carried out through the electronic form via the secure communication channel 
“CCN mail”.
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Česká republika obdržela ze zahraničí celkem 250 případů a do zahraničí zaslala 
135 žádostí o mezinárodní výměnu informací. Největší podíl spolupráce nadále 
zůstává se Slovenskem, Německem, Polskem a Ukrajinou. Nově byl v roce 2013 
zaslán větší objem žádostí do Rakouska a Belgie.

The Czech Republic received a total of 250 cases from abroad and sent another 
135 requests on the international exchange of information. The largest share 
of cooperation remains with Slovakia, Germany, Poland and Ukraine. Newly, 
a larger volume of requests was sent to Austria and Belgium in 2013.

Exchange of information on request and providing  
information spontaneously

Výměna informací na dožádání a z vlastního  
podnětu

Automatická výměna informací

Automatická, neboli pravidelná výměna informací, se uskutečňuje na základě 
uzavřených memorand o porozumění nebo na základě principu reciprocity. 
Jedná se o jednorázové zasílání velkého objemu dat za účelem jejich ověření, 
které se uskutečňuje převážně v elektronické podobě ve struktuře záznamů 
doporučených Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). 
Automatická výměna informací významně ovlivňuje preventivní působení 
na daňové subjekty a jejich dobrovolný vztah k řádnému plnění daňových 
povinností.

Automatic exchange of information

Automatic, or also regular, exchange of information takes place under the 
existing Memoranda of Understanding or based on the principle of reciprocity. 
It is a one-time sending of large data volumes for the purpose of verification, 
which is done primarily in electronic form in structure of records recommended 
by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 
Automatic exchange of information significantly affects the preventive effect 
on taxpayers and their voluntary fulfillment of tax obligations.

FATCA

V roce 2010 přijaly Spojené státy americké zákon o souladu zahraničních 
účtů s daňovými předpisy – Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 
v rámci boje proti daňovým únikům a za účelem zjištění a zmapování příjmů 
amerických osob v zahraničí. V roce 2012 bylo vládou ČR schváleno budoucí 
uzavření dvoustranné mezinárodní dohody se Spojenými státy americkými, 
na základě které budou informace požadované zákonem FATCA poskytovány 
americké daňové správě prostřednictvím Finanční správy ČR. Dohoda umožní 
Finanční správě ČR pravidelně získávat od daňové správy USA údaje o českých 
daňových rezidentech, kteří mají účty u finančních institucí ve Spojených 
státech amerických. V průběhu roku 2013 se dohoda projednávala, aby v roce 
2014 mohlo dojít k jejímu uzavření.

FATCA

In 2010, the United States of America, in the context of the fight against tax 
evasion and to find and map the income of US persons abroad, adopted 
a  law on foreign accounts accordance with tax legislation – Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA). In 2012, government of the Czech Republic 
approved the process of concluding of a bilateral international agreement with 
the United States of America, under which the information required by FATCA 
will be provided to the American Tax Administration through the Financial 
Administration of the Czech Republic. The agreement will allow the Financial 
Administration of the Czech Republic to obtain regularly data on Czech tax 
residents with accounts at financial institutions in the United States of America. 
During 2013, the agreement was discussed, so that it could be concluded in 
2014.
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Zdaňování nadnárodních podniků, problematika
převodních cen

S ohledem na pokračující globalizaci trhu, která zvyšuje míru vlivu transakcí 
mezi spřízněnými subjekty na finální daňové inkaso v oblasti daní z příjmů, se 
rok 2013 nesl ve znamení udržení vysokého standardu posuzování a hodnocení 
převodních cen pracovníky finanční správy. K monitorování řízených transakcí 
spojených osob finanční správa využívá metodiku zaměřenou na posuzování 
převodních cen, která byla vytvořena v roce 2011. Podněty pro efektivní 
kontrolu a hodnocení převodních cen jsou čerpány i z doporučení a standardů 
mezinárodních organizací. 

Taxation of multinational enterprises and transfer 
pricing issue

With regard to the ongoing globalization of the market, which increases the 
potential impact of transactions among related tax subjects on final collection 
of income taxes, the year 2013 was characterized by the sustained high 
standards of assessment and evaluation of transfer prices within the Financial 
Administration of the Czech Republic. The Financial Administration of the 
Czech Republic uses methodology aimed at assessing of transfer prices created 
in 2011 to monitor the managed transactions of related entities. Incentives 
for effective monitoring and evaluation of transfer prices are taken also from 
recommendations and standards of international organizations.

Mezinárodní daňové vztahy
International tax affairs

V roce 2013 došlo ve srovnání s rokem 2012 k mírnému nárůstu nově 
vyřizovaných žádostí o mezinárodní pomoc při vymáhání. Nárůst těchto žádostí 
byl způsoben zvýšeným počtem žádostí ze zahraničí. Na jednu tuzemskou 
žádost o vymáhání pohledávky v roce 2013 připadaly tři žádosti o vymáhání ze 
zahraničí. Největší podíl z celkového počtu vyřizovaných žádostí v roce 2013 
tvořily z 61 % žádosti o vymáhání, z 30 % žádosti o informace a z 9 % žádosti 
o doručení. Nejvíce se mezinárodní pomoc při vymáhání pohledávek týkala 
Německa (104), Slovenska (84), Nizozemska (38) a Rakouska (31).

Celkový počet zpracovávaných podání, vztahujících se k jednotlivým žádostem 
o mezinárodní pomoc v roce 2013 činil 3 940, což je nárůst o 11,6  % oproti 
roku 2012. V roce 2013 došlo k výraznému nárůstu agendy, která souvisí 
s poskytováním informací o vratitelném přeplatku v tuzemsku jinému členskému 
státu Evropské unie, ve kterém má daňový subjekt sídlo nebo bydliště. Nejvíce 
informací finanční správa poskytla do Velké Británie (11) a Německa (8).

In 2013, there was a slight increase of newly processing requests for international 
assistance in recovery of claims in comparison with 2012. This increase was 
caused by an increased number of requests from abroad. There were three 
requests for recovery of claims from abroad to one domestic request in 2013. 
The largest share of total number of requests comprised requests for recovery 
of claims from 61 %, requests for information from 30 % and requests for 
delivery from 9 %. The most of requests for international assistance in recovery 
of claims was from Germany (104), Slovakia (84), the Netherlands (38) and 
Austria (31).

The total number of processed submissions related to particular requests for 
international assistance amounted 3,940 in 2013, which is an increase by 11.6 % 
compared to 2012. In 2013, there was a significant increase in the agenda, 
which relates to the provision of information on the domestic overpayment 
refundable to another EU Member State, in which the taxpayer is resident or 
seated. The most information was provided to the United Kingdom (11) and 
Germany (8).

Mezinárodní pomoc při vymáhání některých 
finančních pohledávek

International assistance in recovery of certain 
financial claims
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Mezinárodní spolupráce při správě daně z přidané 
hodnoty

Výměna informací o uskutečněných dodáních zboží a poskytnutí služeb do 
jiného členského státu probíhá prostřednictvím elektronického systému VIES 
(VAT Information Exchange System). Důvodem pro jeho používání je zamezení 
daňovým únikům a podvodům v rámci jednotného vnitřního trhu Evropské 
unie.

Pokud plátce DPH uskuteční dodání zboží do jiného členského státu či 
poskytne služby s místem plnění v jiném členském státě a současně je povinen 
přiznat daň příjemce služby, má zákonnou povinnost podat tzv. souhrnné 
hlášení. Od začátku roku 2013 má tuto zákonnou povinnost i identifikovaná 
osoba v případě, že uskutečnila poskytnutí služby s místem plnění v jiném 
členském státě anebo v případě, že je povinna přiznat daň příjemce služby. 
Za rok 2013 podalo souhrnné hlášení o dodání zboží nebo služeb do jiného 
členského státu 78 926 plátců DPH a identifikovaných osob. 103 645 plátců 
DPH a identifikovaných osob vykázalo v daňovém přiznání pořízení z jiného 
členského státu.

Za rok 2013 bylo zpracováno celkem 8 560 příchozích a odchozích žádostí 
o  informace a spontánních informací, včetně dotazů na registrační data 
plátců DPH a identifikovaných osob. Z ČR do EU bylo odesláno 4 573 žádostí 
o informace a spontánních informací. Z jiných členských států EU bylo naopak 
přijato 3 987 žádostí o informace a spontánních informací.

V roce 2013 bylo podáno 25 žádostí o vydání rozhodnutí o závazném 
posouzení cen. Během osmi let, kdy subjekty mohou žádat o vydání rozhodnutí 
o  závazném posouzení způsobu tvorby ceny mezi spojenými osobami, bylo 
podáno 146 žádostí o závazném posouzení, z toho 74 bylo odsouhlaseno, 
34 bylo zamítnuto, 9 bylo vzato zpět a 29 je zatím v řešení. Množství daňových 
kontrol, zahrnujících převodní ceny, se i v roce 2013 udrželo na vysoké úrovni 
a podíl daňových kontrol, jejichž výsledkem bylo zvýšení základu daně nebo 
snížení daňové ztráty, neklesal. Na vysokou úroveň kontrol převodních cen 
mělo vliv zvyšování odborných znalostí pracovníků finanční správy i narůstající 
počet těchto odborníků v rámci Finanční správy ČR.

International co-operation in the VAT 
administration

The exchange of information on realized supply of goods and provided services 
to another Member State run through electronic system VIES (VAT Information 
Exchange System). The reason for its use is to prevent the tax evasions and 
frauds within the internal market of the European Union.

If the VAT payer supplied goods or provided services to another Member State 
and at the same time is obliged to declare the acquisition of service, then he 
has a legal obligation to submit so called recapitulative statement. Since the 
beginning of 2013, the identified entity also has this obligation in case that he 
provided the service in a place of fulfillment in another Member State or in case 
he is obliged to declare the acquisition of service. In 2013, the recapitulative 
statement on the supply of goods or services submitted 78,926 VAT payers and 
identified entities. 103,645 VAT payers declared the acquisition of goods or 
services from another Member State in their tax returns.

In 2013, there were processed 8,560 of incoming and outgoing requests for 
information and spontaneous information, including inquires on registration 
data of VAT payers and identified entities. From the Czech Republic to the EU 
was sent 4,573 requests for information and spontaneous information. On the 
contrary, 3,987 requests for information and spontaneous information were 
received from other EU Member States.

In 2013, 25 requests for issuing of decisions on binding consideration of 
price creation were submitted. During the eight years that tax subjects can 
request for issuing of decision on method of binding consideration of price 
creation among related tax subjects, 146 requests were submitted, of which 
74 were approved, 34 were rejected, 9 were revoked and 29 are in the process 
of revision. The number of tax audits including transfer prices remained on 
a high level, and the share of tax audits, which resulted in the increase or in 
the decrease of the tax base, is not decreasing. The high standard of tax audits 
including transfer prices is affected by growth of the financial administration 
employees’ professional knowledge, as well as the growing numbers of these 
specialists within the Financial Administration of the Czech Republic.

Mezinárodní daňové vztahy
International tax affairs
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V souvislosti s postupy pro vrácení daně z přidané hodnoty, stanovené 
směrnicí ES, osobám povinným k dani, neusazeným v členském státě vrácení 
daně, ale v jiném členském státě, je provozován elektronický systém pro tento 
proces vrácení daně. Počet obdržených žádostí, zaslaných z EU do ČR jako 
státu vrácení daně, v roce 2013 činil 21 426 a naopak počet žádostí, zaslaných 
českými žadateli do států EU, dosáhl v uvedeném roce počtu 28 459.

V souvislosti s pravidly DPH u intrakomunitárních obchodů je pro veřejnost 
zavedena služba ověřování daňového identifikačního čísla (DIČ) osob 
registrovaných v jiných členských státech EU. Ověření je možné provést 
prostřednictvím aplikace Evropské komise, webová adresa je uvedena 
na internetových stránkách Finanční správy ČR. Dále lze ověření provést 
u příslušného útvaru na centrální úrovni finanční správy nebo u místně 
příslušeného finančního úřadu, a to telefonicky, faxem, poštovní zásilkou, 
e-mailem, popřípadě v rámci osobní návštěvy. 

Od roku 2012 se při ověřování DIČ zobrazuje téměř u všech členských států EU 
kromě platnosti DIČ i jméno a adresa ověřovaného subjektu. V roce 2013 bylo 
podáno přes systém VIES 82 855 dotazů na ověření zahraničních DIČ v rámci 
celé finanční správy.

In relation the procedures defined by the EU regulation on the VAT refunds to 
taxable persons not established in the Member State of the tax refunds but 
in another Member State, an electronic system for processing the tax refund 
is being operated. The number of received requests from the EU to the Czech 
Republic as a country of tax refund was 21,426 in 2013, and conversely, the 
number of requests sent by Czech applicants to the EU states for the respective 
year was 28,459.

In relation to the VAT regulations for the intra-community transactions, the 
public has been provided with service of verification of the Tax Identification 
Number (DIČ) for taxable persons registered in other EU Member States. 
The verification can be done by the means of a European Commission’s  
application; it‘s web address is available on the Czech Financial  
Administration’s website.  The verification may be carried out also at a respective 
department on the central level of the Financial Administration of the Czech 
Republic, or at a locally competent Tax Office via phone call, fax, postal mail, 
e-mail, or in a personal visit. 

Since 2012, in case of verifying of the DIČ, besides the validity of the DIČ 
itself, also the name and address of verified subject has been displayed. The 
information can be provided by phone, fax, mail, e-mail or in person. In 2013, 
there were 82.855 foreign tax ID numbers verified by the VIES system within 
the whole Tax Administration.

Mezinárodní daňové vztahy
International tax affairs
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Se Slovenskem nás spojuje nejen společná historie a tradice, ale i podobný 
vývoj. Proto lze považovat spolupráci se Slovenskem za unikátní. V roce 
2013 se v rámci „Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi 
Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské 
republiky“ uskutečnila řada pracovních setkání zaměřených na problematiku 
kontroly velkých daňových subjektů, interního auditu a boje s daňovými úniky 
na DPH.

V  květnu 2013 hostilo Generální finanční ředitelství šestičlennou delegaci 
daňové správy Čínské lidové republiky, kterou vedl náměstek ministra daní 
Čínské lidové republiky. Diskutovaná témata byla zaměřena na daňový systém 
České republiky a na organizaci a řízení finanční správy.

V červenci 2013 se uskutečnilo setkání se zástupci daňové správy z Libanonu. 
Libanonská daňová správa prochází velkou organizační reformou, proto 
hlavní témata byla zaměřena zejména na způsob řízení Finanční správy České 
republiky. Pro ucelenou představu o chodu Finanční správy ČR navštívila 
tato delegace, kromě Generálního finančního ředitelství, i Odvolací finanční 
ředitelství a Finanční úřad pro Zlínský kraj.

V říjnu 2013 navštívila Generální finanční ředitelství 21členná delegace thajské 
daňové správy. S touto delegací byla diskutována předně problematika 
organizace a řízení finanční správy a efektivita výběru daní. 

V rámci komunitárního programu Fiscalis se v červnu 2013 konalo v Praze setkání 
kontaktních osob EU k e-Auditu. Cílem tohoto setkání bylo nalézt společný 
průsečík v harmonizaci postupů v oblasti e-Auditu, což by mělo přispět k lepší 
výměně informací mezi jednotlivými členskými zeměmi EU a  efektivnějšímu 
způsobu realizace daňových kontrol. V rámci programu Fiscalis se v roce 2013 
zúčastnilo 113 pracovníků Finanční správy ČR celkem 76 akcí. Tzv. „Příchozí 
working visit“ pořádaly tři finanční úřady, a to FÚ pro Jihočeský kraj, FÚ pro 
Plzeňský kraj a FÚ pro Ústecký kraj, které přijaly pět účastníků ze čtyř členských 
zemí EU.

We are connected with Slovakia not only through joint history and traditions 
but also through the similar development. That is the reason why it is possible 
to consider the cooperation with Slovakia as unique. In 2013, within the 
agreed “Agreement on Co-operation in the Area of Tax Administration Activity 
between the Ministry of Finance of the Czech Republic  and the Ministry of 
Finance of the Slovak Republic“ was realized a series of working meetings 
focused on the issue of audit of large taxpayers, internal audit and the fight 
against tax evasions on VAT. 

In May 2013, the General Financial Directorate hosted a six-member delegation 
from the Tax Administration of the People´s Republic of China, led by the 
Deputy Minister of Tax of the People´s Republic of China. The discussed topics 
were focused on the tax system of the Czech Republic and on organization and 
management of the Financial Administration of the Czech Republic.

In July 2013, a meeting was held with representatives of the Tax Administration 
of Lebanon. The Lebanese Tax Administration is undergoing a major 
organizational reform; that is why the main topics were mainly focused on the 
way of management of the Financial Administration of the Czech Republic. To 
get the complete picture of the management of Financial Administration of the 
Czech Republic, the Lebanon delegation visited besides the General Financial 
Directorate also the Appellate Financial Directorate and the Tax Office for the 
Zlín Region.

In October 2013, the General Financial Directorate was visited by 21-member 
delegation from Thai Tax Administration. With this delegation was firstly 
discussed the issue of organization and management of the Financial 
Administration of the Czech Republic and the efficiency of tax collection.

In the framework of Fiscalis programme, meeting of EU contact persons of 
e-Audit was held in Prague in June 2013. The aim of this meeting was to find 
a common point in the harmonization of procedures in the area of e-Audit, 
which should contribute to better exchange of information between particular 
EU Member States and more efficient way of realization of tax audits. Within 
the Fiscalis programme, 113 employees of the Financial Administration of the 
Czech Republic participated at 76 events. The so-called “Incoming working 
visit” was organized by three Tax Offices – Tax Office for the South Bohemian 
Region, Tax Office for the Plzeň Region and Tax Office for the Ústí Region.  They 
accepted 5 participants from 4 EU Member States.
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Finanční správa ČR uspořádala seminář pod záštitou Globálního fóra OECD pro 
transparentnost a výměnu informací, za účelem přípravy pracovníků daňových 
správ k hodnocení daňové transparence jednotlivých zemí. V  posledních 
letech se Globální fórum OECD, v rámci boje proti daňovým únikům 
prostřednictvím intenzifikace a rozšiřování mezinárodní daňové spolupráce, 
zaměřuje na zkoumání, zda jednotlivé jurisdikce naplňují Standardy OECD pro 
transparentnost a výměnu informací stanovené OECD v roce 2009.

I v roce 2013 finanční správa intenzivně usilovala o plnění závazků a povinností, 
které pro ni vyplývají z členství České republiky v „Evropské organizaci 
daňových správ (IOTA)“. Na 17. Valném shromáždění IOTA ve švýcarském 
Bernu uspěla Česká republika ve své kandidatuře do Výkonného výboru IOTA, 
který představuje nejvyšší orgán této organizace mezi jednotlivými valnými 
shromážděními. Česká republika se tak stala jedním z devíti řádných členů 
Výkonného výboru IOTA pro období 2013 až 2014.

The Financial Administration of the Czech Republic organized a seminar 
under the auspices of the OECD Global Forum to improve transparency and 
exchange of information, in order to prepare employees of tax administrations 
for evaluating tax transparency of particular countries. In last years, the OECD 
Global Forum is in the framework of the fight against tax evasions through 
intensification and expansion of the international tax co-operation focused 
on exploration whether individual jurisdictions fulfill transparency OECD 
standards and the exchange of information set by OECD in 2009. 

In 2013, the Financial Administration of the Czech Republic intensively 
continued in fulfillment of the commitments and obligations arising from 
the membership of the Czech Republic in “Intra-European Organisation of Tax 
Administrations (IOTA)”. During the 17th General Assembly of IOTA, which took 
place in Bern, Switzerland, the Czech Republic succeeded in its candidacy to 
the Executive Council. The Executive Council is the highest statutory body of 
this Organization between the general assemblies. The Czech Republic has 
become one of the nine regular members of the Executive Council of IOTA for 
the period 2013-2014.
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Plný informační servis pro širokou daňovou veřejnost poskytuje finanční správa 
zejména prostřednictvím informací, uveřejněných na internetových stránkách, 
dále prostřednictvím komunikace s médií a informačních dopisů. 

Klíčovým úkolem pro rok 2013 bylo vytvořit nové internetové stránky finanční 
správy, a to především z důvodu transformace české daňové správy na Finanční 
správu ČR k 1. 1. 2013. Na začátku srpna 2013 získaly internetové stránky nový, 
moderní vzhled a jednodušší strukturu, aby se staly pro všechny uživatele 
dostupným, přehledným a graficky zajímavým zdrojem důležitých informací.

Dalším prvkem internetových stránek finanční správy je využití médií Youtube, 
Facebook a Twitter. Na sociálních sítích mohou uživatelé sledovat mimo jiné 
nejnovější zprávy, audio a video příspěvky, které v rámci sociálních médií 
finanční správa publikuje.

Novinkou, usnadňující orientaci na internetových stránkách finanční správy, je 
postavička s názvem FINFO, která zastává roli průvodce, rádce a pomocníka při 
pohybu na internetových stánkách.

Důležitým zdrojem informací i nadále zůstává osobní kontakt se zaměstnanci 
správce daně, a to jak v úředních hodinách, tak mimo ně. I v roce 2013 byly v 
období podávání daňových přiznání k daním z příjmů rozšířené úřední hodiny. 
Pracovníci finančních úřadů vyjížděli do vybraných obcí, aby usnadnili 
daňovým poplatníkům podání daňových přiznání, zodpověděli 
dotazy a poskytli tiskopisy.

The Financial Administration of the Czech Republic provides full information 
service for the wide range of tax public in particular through information 
published on website as well as through communication with media 
and information letters.

In 2013, a key challenge was to create new website of the Financial Administration 
of the Czech Republic, primarily due to the transformation from the Czech 
Tax Administration to the Financial Administration of the Czech Republic, 
as of 1. 1.  2013. At the beginning of August 2013, the website received the 
new, modern look and simpler structure in order to become more accessible,  
well-arranged, clear and graphically interesting source of important information 
to all users. 

Another feature of the website of Financial Administration of the Czech 
Republic is media such as – YouTube, Facebook and Twitter. On social networks 
users can view, among other things, the breaking news, audio and video 
submissions that the Financial Administration of the Czech Republic publishes.

Easy orientation on the website of the Financial Administration of the Czech 
Republic mediates an animated character called “FINFO”, which plays the role 
of the guide, adviser and assistant in movement on the website. 

A personal contact with employees of the tax administrator still serves as 
an important source of information for the public, both within and outside 
working hours. Similarly to previous years, the working hours were expanded 

during the period of tax return submissions also in 2013. The employees 
of the Tax Offices visited selected municipalities in order to facilitate 

tax return submissions, answer the questions and distribute forms to 
taxpayers.
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Generální finanční ředitelství poskytlo v roce 2013 odpověď celkem na 
3  102  položených odborných dotazů. Pracovníci finančních úřadů a jejich 
územních pracovišť poskytli stovky odpovědí na dotazy z řad veřejnosti.

Za zmínku rovněž stojí ePodpora, technická podpora aplikací FS a informační 
pramen pro poplatníky, jehož prostřednictvím finanční správa zodpovídá 
dotazy veřejnosti, týkající se Daňového portálu. V roce 2013 bylo tímto 
způsobem zodpovězeno 5 928 dotazů, což je nejvíce za posledních pět let.

Finanční správa ČR v roce 2013 obdržela celkem 236 žádostí o informaci podle 
zákona o svobodném přístupu k informacím. 

Dotazy v průběhu roku 2013 kladli i zástupci médií, kterým bylo poskytnuto 
celkem 254 písemných odpovědí. Neméně důležitou skupinou tazatelů byli 
studenti vysokých škol, kteří údaje poskytnuté finanční správou využili ve 
svých diplomových a bakalářských pracích. Studentům vysokých škol bylo 
v roce 2013 zodpovězeno několik desítek dotazů.

In 2013, the General Financial Directorate replied in writing to 3,102 technical 
inquiries in total. Employees of the Tax Offices and their territorial branches 
provided hundreds of replies to inquiries from the public.

Also worth mentioning is the technical support of financial administration 
applications and a source of information for taxpayers, the so-called “ePodpora” 
(i.e. “eSupport”). Through the “ePodpora”, the Financial Administration of the 
Czech Republic answers public inquiries concerning the taxation portal. Using 
this way, 5,928 inquiries was answered, which was the most in last five years. 

The Financial Administration of the Czech Republic has received totally 
236 inquiries according to Act on Free Access to Information in 2013.

During 2013, the inquiries were also asked by media representatives, who 
received a total of 254 written answers. Another important group of questioners 
were university students, who used the gained data for their master and 
bachelor theses. In 2013, dozens of inquiries from university students were 
answered. 

Přehled o počtu poskytnutých informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím za rok 2013
Overview of the requests for information based on the Free Access to Information Act in 2013

Podaných žádostí o informaci
Requests for information submitted
Odložených žádostí o informaci
Requests for information suspended
Vydaných rozhodnutí o odmítnutí
Decisions issued on rejection
Vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti
Decisions issued on partial rejection of the request
Podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí 
Appeals submitted against the decision on rejection
Podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí
Appeals submitted against decision on partial rejection
Stížností
Complaints

OFŘ
AFD

10

1

2

1

0

1

1

FÚ
TO

137

16

43

17

16

2

8

GFŘ
GFD

89

9

14

6

6

0

2

CELKEM
TOTAL

236

26

59

24

22

3

11

Počet
Number of
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Ocenění právnických osob

Ministerstvo financí ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím v roce 
2013 uspořádalo jedenácté slavnostní vyhlášení právnických osob, které se 
nejvýznamnější měrou podílely na naplňování veřejných rozpočtů v oblasti 
daně z příjmů právnických osob. Akce se již tradičně konala v květnu, a to 
v  reprezentačních prostorách Břevnovského kláštera. Symbolické ocenění 
a poděkování za příkladné plnění daňových povinností v roce 2012 převzali 
zástupci dvaceti právnických osob z rukou ministra financí a generálního 
ředitele Generálního finančního ředitelství.

Elektronická podání

V rámci klientského přístupu finanční správy k daňovým subjektům každoročně 
dochází k úpravám a rozvoji aplikace pro elektronické podání písemností (EPO). 
V roce 2013 byl opět zaznamenán nárůst elektronických podání o 32 % oproti 
roku 2012. Celkově bylo v roce 2013 podáno 2 054 309 elektronických podání. 
Nárůst zájmu o aplikaci EPO je patrný z grafu.

Legal entity award

In 2013, the Ministry of Finance of the Czech Republic in cooperation with the 
General Financial Directorate organized eleventh ceremonial announcement 
of legal entities which contributed most significantly to the budget with 
the legal entity income tax. The ceremony traditionally took place in the 
representative premises of the Břevnov Monastery in May. This symbolic 
award and acknowledgment for an exemplary fulfilment of tax obligations in 
2012 was presented to representatives of twenty legal entities by the Minister 
of Finance and the Director General of the General Financial Directorate.

Electronic submissions 

Within the client-oriented approach of the Financial Administration of the 
Czech Republic, the application for electronic submissions “EPO” is being 
adjusted and developed every year.  In 2013, the growth of electronic 
submissions was reported again (32 % more compared to 2012). In total, there 
were 2,054,309 electronic submissions in 2013. The growth of interest in the 
application “EPO” is evident from the graph. 

Vývoj nárůstu elektronických podání v letech 2005 - 2013
Development of numbers of electronic submissions in the period 2005–2013
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ZAREP - podání s uznávaným elektronickým podpisem
ZAREP – submissions with certified electronic signature
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0
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Ostatní - elektronické podání bez uznávaného 
elektronického podpisu
Other – electronic submissions without certified 
electronic signature
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Vývoj plnění limitu počtu zaměstnanců v letech 2009 - 2013 
Development of the fulfillment of the employee number limit in the period 2009–2013

Schválený počet zaměstnanců k 1. 1.
Approved number of employees as of 1st January
Schválený počet zaměstnanců k 31. 12.
Approved number of employees as of 31st December
Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12.
Registered number of employees as of 31st December
Podíl plnění (%)
Fulfilment ratio (%)

15 598

-

15 391

98,7

15 598

15 117

14 744

97,5

2009 2010

15 268

15 268

14 662

96,0

15 248

15 248

14 762

96,8

2011 2012

15 245

15 245

15 031

98,6

2013

Počet systemizovaných míst k 1. 1. 2013 činil 15 245. Zaměstnanci územních 
pracovišť a finančních úřadů, zajišťující komplexní výkon činností v rámci 
své působnosti, tvoří největší podíl z celkového počtu zaměstnanců, tj. 80,6 
%. Jen 0,8 % tvoří zaměstnanci na „neodborných“ pozicích. Značnou převahu 
má podíl žen, pracujících ve finanční správě, tj.  79,5 %. Z dlouhodobého 
hlediska se projevuje příznivý trend nárůstu počtu vysokoškolsky vzdělaných 
zaměstnanců. V roce 2013 došlo k navýšení o 1,2 % oproti roku 2012. 

Průměrný věk zaměstnanců dosáhl v roce 2013 výše 46,4 roků. Největší věkovou 
skupinou je stejně jako v roce 2012 kategorie zaměstnanců nad 50 let. Věková 
struktura zaměstnanců se odráží také v délce trvání pracovního poměru, kdy 
nejvyšší podíl zastoupení měly v roce 2013 pracovní poměry trvající déle než 
5 let. 

The number of systemized employees was 15,245 as of 1. 1. 2013.  The employees 
of the Territorial Branches and Tax Offices arranging the comprehensive 
performance of activities within their competence create the largest share of 
the total count of employees, i.e. 80.6 %. Only 0.8 % is “unskilled” employees. 
There is a predominance of women working in the  Financial Administration 
of the Czech Republic, i.e. 79.5 %. Hiring of higher number of people with 
university education has shown a positive long term trend. In 2013, there was 
an increase by 1.2 % compared to 2012.
 
The average age of employees reached 46.4 years in 2013. The largest age 
group is the same as in 2012 in the category over 50 years. The age structure of 
employees is also reflected in the length of employment. In 2013, the highest 
proportion was represented by employments lasting longer than 5 years.  

Lidské zdroje
Human Resources

48
Strana

Page



Míra fluktuace v celé finanční správě dosáhla k 31. 12. 2013 celkem 3,3 %, což 
znamená zvýšení o 0,5 % oproti roku 2012. Důvodem nárůstu fluktuace byl 
zejména přechod na novou organizační strukturu, kdy někteří zaměstnanci 
využili organizačních změn k ukončení pracovního poměru s nárokem 
na odstupné. V roce 2013 finanční správa přijala do pracovního poměru 
1 184 nových zaměstnanců. Pracovní poměr byl ukončen s 957 zaměstnanci, 
což je o 134 více než v minulém roce. Nejčastějším důvodem pro ukončení 
pracovního poměru byl v roce 2013 odchod do starobního důchodu. 

Fluctuation rate in the entire Financial Administration of the Czech Republic 
reached 3.3 % as of 31. 12. 2013, which means an increase by 0.5 % compared 
to 2012. The reason of the increase of fluctuation was mainly the transition to 
the new organizational structure, when some employees took advantage of 
this organizational change and finished their employment with severance pay. 
In 2013, the Financial Administration of the Czech Republic recruited 1.184 new 
employees. The employment was terminated with 957 employees, which is by 
134 more than last year. In 2013, the most common reason for the termination 
of employment was retirement. 

Přehled o evidenčním počtu zaměstnanců k 31. 12. 2013 
Overview of registered number of employees as of 31st December 2013

Evidenční počet zaměstnanců
Registered number of employees
a) z hlediska organizačních složek:
a) according to organizational units:
 zaměstnanci řídící složky GFŘ
 employees of the GFD
 zaměstnanci OFŘ
 employees of the AFD
 zaměstnanci řídící složky FÚ
 employees of the TO
 zaměstnanci ÚzP
 employees of the Local Branches of TO
b) podíl odborných zaměstnanců
b) ratio of expertized employees
c) podíl žen
c) ratio of women
d) podíl zaměstnanců s VŠ vzděláním
d) ratio of university graduates

Podíl (%)
Ratio (%) 

100,0

-

6,0

1,4

12,0

80,6

99,2

79,5

40,4

Počet
Number

15 031

-

899

209

1 809

12 114

14 909

11 948

6 076

Lidské zdroje
Human Resources
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Přehled zaměstnanců podle věku k 31. 12. 2013 
Overview of employees according to age as of 31st December 2013

do 30 let
below 30
od 31 do 40 let
between 31 and 40
od 41 do 50 let
between 41 and 50
nad 50 let 
above 50 

z toho
of which 

were aged

1 163

3 131

5 050

5 687

7,7

20,8

33,6

37,9

Počet
Number

Podíl (%)
Ratio (%) 

Lidské zdroje
Human Resources

Přehled odborných zaměstnanců podle délky trvání pracovního poměru k 31. 12. 2013
Overview of expertized employees according to years of service as of 31st December 2013

více než 5 let 
more than 5 years
od 1 roku do 5 let 
between 1 and 5 years
do 1 roku 
less than 1 year

Odborní zaměstnanci v pracovním poměru
Registered number of expertized employees in the employment

z toho v pracovním 
poměru

of which employed

11 687

2 431

791

78,4

16,3

5,3

14 909 100,0

Počet
Number

Podíl (%)
Ratio (%) 

Evidenční počet zaměstnanců
Registered number of employees 15 031 100,0
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Lidské zdroje
Human Resources

Vývoj nových a ukončených pracovních poměrů v letech 2009 - 2013
Development of new and terminated employments in the period 2009 - 2013

Počet zaměstnanců ke konci sledovaného období 
= evidenční počet zaměstnanců
Number of employees at the end of the respective period 
= reg. number of employees
Nově uzavřené pracovní poměry
New employments
Ukončené pracovní poměry
Terminated employments

Míra fluktuace (%)
Fluctuation ratio (%)

Neplánované odchody
Unscheduled leaves
Ostatní odchody
Other leaves

z toho
of which

1 237

1 245

425

820

2,8

2009

627

1 278

543

735

3,7

15 391 14 744 14 662

2010

998

1 285

669

616

4,6

2011

864

823

413

410

2,8

2012

1 184

957

502

455

3,3

2013

14 762 15 031

Odměňování

Podíl přiznaného průměrného tarifního platu k průměrnému měsíčnímu 
platu zaměstnanců finanční správy v roce 2013 byl ovlivněn přetrvávajícím 
pozastavením postupů platových stupňů, ke kterému došlo v souvislosti 
s úspornými opatřeními vlády v roce 2011. Průměrný tarifní plat dosáhl v roce 
2013 výše 20 579 Kč a průměrný měsíční plat činil 25 830 Kč.

Remuneration

The ratio of acknowledged average tariff salary and average month salary of 
employees of Financial Administration of the Czech Republic was influenced 
by continuing suspension of salary levels procedures which occurred in 
context of the saving measures of the government in 2011. An average tariff 
salary reached CZK 20,579 in 2013, and an average monthly salary reached 
CZK 25,830.

Pozn.: Údaje k 31.12.
Note: Data as of 31.12.
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Lidské zdroje
Human Resources

Vývoj platů v letech 2009 - 2013 
Development of salaries in the period 2009 - 2013

Plánovaná výše průměrného měsíčního platu (Kč)
Average planned monthly salary (CZK)
Průměrný měsíční plat (Kč)
Average monthly salary (CZK)
Přiznaný průměrný tarifní plat (Kč)
Acknowledged average tariff salary (CZK)
Podíl přiznaného průměrného tarifního platu k průměrnému 
měsíčnímu platu (%)
Ratio of acknowledged average tariff salary to average 
monthly salary (%)
Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ve veřejné správě a obraně, 
sociálním zabezpečení dle ČSÚ**
Average monthly salary of personnel in public administration, defense 
and social security according to the CZSO**

25 159

25 599

20 553

80,3

27 045

2009
Plán, skutečnost a struktura platu
Plan, reality and salary structure

24 805

25 794

20 723

80,3

26 958

2010

23 648

24 601

19 259

78,4

26 349

2011

23 250*

25 404

20 443

80,5

26 124

2012

24 206

25 830

20 579

79,7

26 211***

2013

Pozn.: Údaje k 31.12.
Note: Data as of 31.12.

* Údaj u roku 2012 byl upraven, a to z důvodu použití jiné metodiky.
* Detail for 2012 was adjusted in accordance with different methodology.

** Údaje od roku 2009 v celé časové řadě jsou upraveny dle nového konceptu ČSÚ, dle klasifikace NACE Rev. 2.
**Details as of 2009 and later were adjusted according to the new concept of the Czech Statistical Office (CZSO), according to classification NACE Rev. 2.

*** Rok 2013 - dle výsledků za 1. - 3. čtvrtletí 2013.
***Year 2013 – according to results for Q1 – Q3/2013.
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Celkový schválený rozpočet příjmů na rok 2013 činil 497,826 mil. Kč. Skutečné 
plnění rozpočtu příjmů ve výši 505,961 mil. Kč znamená jeho plnění na 101,6 %. 
Daňové příjmy jsou součástí rozpočtů příjmů územních finančních orgánů, resp. 
orgánů finanční správy. Plnění daňových příjmů jako jednoho ze závazných 
ukazatelů ve výši 108,518 mil. Kč k 31. 12. 2013 představovalo 31,5 % jejich 
rozpočtu. Plnění nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů 
celkem (závazný ukazatel) ve výši 397,443 mil. Kč představovalo překročení 
upraveného rozpočtu o 243,617 mil. Kč. Na plnění rozpočtu nedaňových příjmů 
se podílely zejména přijaté sankční platby a objemově významné byly i příjmy 
z pronájmu majetku.

Schválený rozpočet výdajů Generálního finančního ředitelství (závazný 
ukazatel) ve výši 7,368 mld. Kč byl k 31. 12. 2013 zvýšen rozpočtovým opatřením 
na 9,292  mld. Kč. Skutečné celkové výdaje rozpočtu v roce 2013  činily 
8,491 mld. Kč (tj. 88,5 % celkového rozpočtu). Ve srovnání s rokem 2012 byly 
výdaje v roce 2013 o 155,176 mil. Kč vyšší (tj. o 1,9 %), běžné výdaje byly vyšší 
o 264,299 mil. Kč (tj. o 3,6 %) a kapitálové výdaje byly oproti roku 2012 nižší 
o 109,123 mil. Kč (tj. o 10,1 %).

Schválený rozpočet celkových běžných výdajů ve výši 7,328 mld. Kč byl 
v  průběhu roku zvýšen o 466,529 mil. Kč a upravený rozpočet ve výši 
7,794 mld. Kč byl k 31. 12. 2013 čerpán na 96,5 %. Mzdové prostředky, včetně 
příslušenství, tvořily 83,2 % běžných (neinvestičních) výdajů. Celkový rozpočet 
prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní platby za 
provedenou práci byl v roce 2013 čerpán v částce 4,641 mld. Kč (tj. na 99,8 % 
celkového rozpočtu).

The total budget of revenues amounted to CZK 497.826 million in 2013. The 
real budget fulfilment of the revenues worth CZK 505.961 million represents 
an achievement of 101.6 %. The tax incomes are a part of the income budget of 
the Territorial Financial Authorities. The fulfilment of tax revenues as one of the 
binding indicators in the amount of CZK 108.518 million represented 31.5 % 
of their budget as of 31. 12. 2013. The fulfilment of non-tax revenues, capital 
incomes and transfers received in total (binding indicator) in the amount 
of CZK  397.443 million represented the overrun of an adjusted budget by 
CZK 243.617 million. The budget fulfilment of non-tax revenues was influenced 
chiefly by penalty payments as well as by important incomes from property 
lease.

The approved budget of expenses of the General Financial Directorate (binding 
indicator) for 2013 in the amount of CZK 7.368 billion was increased by budgetary 
provision to the amount of CZK 9.292 billion as of 31. 12. 2013. The real total 
budget expenses reached CZK 8.491 billion (88.5 % of the total budget) in 
2013. Compared to 2012, the expenses were by CZK 155.176  million higher 
(i.e. by 1.9 %) in 2013, the current expenses were higher by CZK 264.299 million 
(i.e. by 3.6 %) and the capital expenditures were lower by CZK 109.123 million 
(i.e. by 10.1 %) compared to 2012.

The approved budget of the total current expenses in the amount of 
CZK 7.328 billion was raised by CZK 466.529 million during the year, and the 
adjusted budget amounting to CZK 7.794 billion was spent up to 96.5  %. 
Salary resources including accessories made up 83.2 % of the current  
(non-investment) expenses. In 2013, the total budgetary means on the salary 
of employees in the employment and other payments for done work were 
spent in the amount of CZK 4.641 billion (i.e. 99.8 % of the total budget).
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Vývoj hospodaření Finanční správy České republiky v letech 2009 – 2013 
Development of the economy of the Financial Administration of the Czech Republic in the period 2009–2013

Daňové příjmy celkem 
Total tax revenues
V tom:
Including:
Příjmy kapitoly 398 - VPS
Revenues of chapter 398 - VPS
Příjmy kapitoly 312 - MF
Revenues of chapter. 312 - MF
Nedaňové příjmy kapitoly 312 - MF
Non-tax revenues of chapter. 312 - MF
PŘÍJMY CELKEM
TOTAL REVENUES
VÝDAJE CELKEM
TOTAL EXPENSES
Z toho: běžné výdaje
Of which: current expenses
VÝDAJE (bez tvorby RF *)
EXPENSES (without creating RF*)
Z toho: běžné výdaje
Of which: current expenses

522 237 038

520 933 983

1 303 055

653 221

522 890 259

7 983 688

7 732 931

7 983 688

7 732 931

2009

547 975 947

546 662 171

1 313 776

541 722

548 517 669

7 424 143

7 223 784

7 424 143

7 223 784

2010

560 922 994

559 711 996

1 210 998

306 963

561 229 957

7 972 021

7 185 229

7 972 021

7 185 229

2011

584 681 157

583 574 041

1 107 116

330 196

585 011 353

8 335 333

7 256 847

8 335 333

7 256 847

2012

610 258 245

610 149 727

108 518

397 443

610 655 688

8 490 509

7 521 146

8 490 509

7 521 146

2013

Pozn.: Případné rozdíly vyplývají ze zaokrouhlování.
Note: Possible differences result from rounding.

* Rezervní fond. 
* Reserve fund.

v tis. Kč
in CZK thousand
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Nákladovost a efektivnost Finanční správy 
České republiky

Ukazatele nákladovosti a efektivnosti veřejné služby jsou ovlivněny mnoha 
vnějšími faktory. Vývoj efektivnosti a nákladovosti finanční správy ukazují 
následující dvě tabulky.

V druhé tabulce jsou uvedeny upravené ukazatele o nákladovosti finanční 
správy, které jsou plně srovnatelné s jinými zeměmi (do celkové částky 
upraveného daňového inkasa za finanční správu jsou promítnuty i nadměrné 
odpočty a vrácení DPH a vrácení spotřební daně).

Expenses and cost-effectiveness of the Financial 
Administration of the Czech Republic

The indicators of expenses and cost-effectiveness of the public service are 
influenced by many external factors. The development of expenses and  
cost-effectiveness of the Financial Administration of the Czech Republic is 
illustrated in the following tables.

Table 2 shows adjusted expense indicators of the Financial Administration 
of the Czech Republic, which are fully comparable with other countries (the 
total amount of adjusted tax collection of the Financial Administration of the 
Czech Republic reflects also excessive deductions, and VAT and consumption 
tax refunds).

Příjmy na: 
Incomes compared to:
1 Kč výdajů
Expense of CZK 1
1 zaměstnance
1 employee

Nákladovost (v Kč) - ve vztahu k výdajům bez tvorby rezervního fondu
Expenses (in CZK) – in relation to expenses without creating the reserve fund

Efektivnost - ve vztahu k výdajům bez tvorby rezervního fondu
Effectiveness – in relation to expenses without creating the reserve fund

Výdaje na: 
Expenses compared to:
100 Kč příjmů
Income of CZK 100
1 zaměstnance
1 employee
Běžné výdaje na:
Current expenses per
1 zaměstnance 
1 employee

2009

65,49

34 108 954

2009

1,53

520 789

2009

504 431

2010

73,88

37 142 312

2010

1,35

502 718

2010

489 151

2011

70,40

38 238 738

2011

1,42

543 164

2011

489 557

2012

70,18

39 769 637

2012

1,42

566 644

2012

493 327

2013

71,92

40 931 409

2013

1,39

569 107

2013

504 132

Vývoj efektivnosti a nákladovosti v letech 2009 – 2013
Development of expenses and cost-effectiveness in the period 2009–2013

v Kč
in CZK
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Základní ukazatele
Basic indicators

Nákladovost (v Kč) - ve vztahu k výdajům bez tvorby rezervního fondu
 Cost-effectiveness (in CZK) – in relation to expenses without creating the reserve fund

PŘÍJMY CELKEM
TOTAL INCOME
Nadměrné odpočty DPH
Excessive VAT deductions
Vratky daně spotřební
Consumption tax refunds
UPRAVENÉ PŘÍJMY
ADJUSTED INCOME
VÝDAJE (bez tvorby RF *)
EXPENSES (without creating RF*)

522 890 259

216 776 596

2 386

739 669 241

7 983 688

548 517 669

230 864 533

620

779 382 822

7 424 143

561 229 957

257 249 910

105

818 479 972

7 972 021

585 011 353

266 359 178

531

851 371 062

8 335 333

610 655 688

263 426 231

2 789

874 084 708

8 490 509

Vývoj upravených ukazatelů o nákladovosti v letech 2009 – 2013
Development of adjusted indicators of cost-effectiveness in the period 2009 - 2013

2009 2010 2011 2012 2013

Výdaje na 100 Kč upravených příjmů
Expenses per CZK 100 of adjusted income

2009

1,08

2010

0,95

2011

0,97

2012

0,98

2013

0,97

Pozn.: Případné rozdíly vyplývají ze zaokrouhlování.
Note: Possible differences result from rounding.

v tis. Kč
in CZK thousand
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Kontakty
Contacts

Generální finanční ředitelství
General Financial Directorate
generální ředitel / Director General:
Ing. Martin Janeček
Lazarská 15/7
117 22 PRAHA 1  
Tel.: +420 296 852 222 

Odvolací finanční ředitelství 
Appellate Financial Directorate
ředitelka / Director:
Ing. Eva Nedorostková
Masarykova 427/31
602 00 BRNO-STŘED
Tel.: +420 542 525 111

Specializovaný finanční úřad 
Specialized Tax Office
ředitel / Director: 
Ing. Jan Ronovský
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7
170 00 PRAHA 7
Tel.: +420 220 361 111

Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Tax Office for the Capital of Prague
ředitel / Director:
JUDr. Miroslav Petrák, MBA
Štěpánská 619/28
111 21 PRAHA 1  
Tel.: +420 224 041 111 

Finanční úřad pro Středočeský kraj 
Tax Office for the Central Bohemian Region
ředitel / Director: 
PhDr. Pavel Trnka, CSc.
Žitná 12
120 00 PRAHA 2
Tel.: +420 257 004 111

Finanční úřad pro Jihočeský kraj 
Tax Office for the South Bohemian Region
ředitel / Director: 
Ing. Pavel Fantyš
Mánesova 1803/3a
371 87 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tel.: +420 387 722 111

Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Tax Office for the Plzeň Region
ředitel / Director:
Ing. Roman Kasl
Hálkova 14
305 72 PLZEŇ 3
Tel.: +420 377 160 111

Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Tax Office for the Karlovy Vary Region
ředitel / Director:
Ing. Čestmír Kubera
Západní 19
360 01 KARLOVY VARY
Tel.: +420 353 101 111

Finanční úřad pro Ústecký kraj
Tax Office for the Ústí Region
ředitelka / Director: 
Ing. Tatjana Richterová
Velká Hradební 61
400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO
Tel.: +420 475 252 111

Finanční úřad pro Liberecký kraj
Tax Office for the Liberec Region
ředitel / Director:
Ing. Libor Pilař
1. máje 97
460 02 LIBEREC
Tel.: +420 485 211 111
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Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Tax Office for the Hradec Králové Region
ředitel / Director:
Ing. Robert Hofman, MBA
Horova 17
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ  
Tel.: +420 495 851 111 

Finanční úřad pro Pardubický kraj
Tax Office for the Pardubice Region
ředitel / Director: 
Ing. Ondřej Vašátko
Boženy Němcové 2625
530 02 PARDUBICE I
Tel.: +420 466 713 111

Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Tax Office for the Vysočina Region
ředitel / Director: 
Ing. Oldřich Vydrář
Tolstého 2
586 01 JIHLAVA
Tel.: +420 567 559 111

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Tax Office for the South Moravian Region
ředitel / Director: 
Ing. Martin Komárek
náměstí Svobody 4
602 00 BRNO-STŘED
Tel.: +420 542 191 111

Finanční úřad pro Olomoucký kraj
Tax Office for the Olomouc Region
ředitel / Director: 
Ing. Pavel Prudký
Lazecká 545/22
779 11 OLOMOUC
Tel.: +420 585 541 111

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Tax Office for the Moravian-Silesian Region
ředitel / Director: 
Ing. Bronislav Kadlubiec
Na Jízdárně 3162/3
709 00 OSTRAVA PŘÍVOZ  
Tel.: +420 596 651 111

Finanční úřad pro Zlínský kraj
Tax Office for the Zlín Region
ředitel / Director: 
Ing. Josef Langer
třída Tomáše Bati 21
761 86 ZLÍN  
Tel.: +420 577 617 111 
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