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Úvodní slovo
generálního ředitele

1

Vážené dámy, vážení pánové,

Úvodní slovo
generálního ředitele

když se ohlédnu zpátky za uplynulým rokem, s potěšením
musím konstatovat, že z pohledu Finanční správy to byl rok
mimořádně úspěšný. Především významně vzrostly daňové
příjmy, meziročně o více než 63 mld. Kč, tj. téměř o 9 %. Značný
podíl na tomto výsledku měla již dříve zavedená opatření proti
daňovým únikům, zejména kontrolní hlášení DPH, které přineslo do veřejných rozpočtů 18 mld. Kč, a elektronická evidence
tržeb, která přispěla 4,7 mld. Kč.
Co se týká nových opatření pro efektivní boj proti únikům
v oblasti DPH, došlo v loňském roce konečně k rozšíření režimu
přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) na poslední
skupiny komodit, u kterých to směrnice EU výslovně umožňuje. Dále byl vedle stávajícího institutu nespolehlivého plátce

se opětovně vrátila možnost uplatnění daňového zvýhodnění

zaveden rovněž institut tzv. nespolehlivé osoby.

na vyživované děti nebo slevy na druhého z manželů. Zjedno-

V roce 2017 se Finanční správa začala aktivně zabývat oblastí tzv. sdílené ekonomiky (Airbnb, Uber). Kontrola zdaňování
příjmů z této činnosti, stejně jako zdaňování nelegálního
hazardu na internetu, zůstane pod drobnohledem i nadále.
Loni byla zahájena i první řízení v rámci hojně diskutovaného
zákona o prokazování původu majetku.
Jak víte, boji se závažnou daňovou kriminalitou se velmi úspěšně již od roku 2014 věnuje Daňová Kobra, společný tým Finanční správy, Policie a Celní správy. Jen za minulý rok se týmu podařilo zachránit pro státní rozpočet úctyhodných 1,4 mld. Kč.
Rok 2017 přinesl našim občanům a podnikatelům také celou
řadu pozitivních změn k usnadnění plnění jejich daňových povinností. Například podnikatelům uplatňujícím výdaje paušálem
4
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dušení systému přineslo také zdanění příjmů ze závislé činnosti
malého rozsahu (do 2 500 Kč ročně) srážkovou daní. Dalším
vstřícným krokem pro podnikatele, kteří mají zaměstnance
nebo mají vedle příjmů z podnikání i příjmy ze zaměstnání,
bylo rozšíření možností tzv. paušální daně. Pro majitele nemovitostí Finanční správa zavedla novou službu, díky které mohou
dostávat údaje k placení daně namísto složenkou jednoduše
e-mailem.
Do budoucna věřím, že svědomitá práce všech pracovníků
Finanční správy spolu s opatřeními a změnami, které odstartoval nejen rok 2017, zafunguje i nadále podle očekávání
a povede minimálně ke stejně vynikajícím výsledkům jako loni.
Ing. Martin Janeček, generální ředitel
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Daňové subjekty
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Finanční správa ČR statisticky sleduje počet subjektů evidovaných v agendách správců daní a počet subjektů ekonomicky
„aktivních“ ve sledovaném období. Za rok 2017 správci daně evidovali 9 379 997 unikátních daňových subjektů, tj. o téměř
77,5 tis. více než loni.

Tabulka č. 1: Přehled počtu daňových subjektů za rok 2017 podle jednotlivých daní k 31. 12. 2017

Druh příjmu

Počet daňových subjektů
evidovaných*

aktivních**

Daň z přidané hodnoty

881 627

569 010

Daň z příjmů právnických osob

621 402

614 024

Daň z nabytí nemovitých věcí

390 513

221 964

3 452 956

2 106 785

Daň z příjmů fyzických osob – závislá činnost

704 177

558 516

Daň z příjmů – zvláštní sazba (§ 36 ZDP)

582 252

485 225

1 135 824

817 446

589 036

933

4 891 586

4 005 618

8
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894

471

13 210 252

9 379 997

Daň z příjmů fyzických osob – podávajících přiznání

Daň silniční
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
Daň z nemovitých věcí
Odvod z elektřiny ze slunečního záření
Odvod z loterií

CELKEM
* Údaje o daňových subjektech aktivních vůči FS.
** Údaje o daňových subjektech ekonomicky aktivních ve sledovaném období.
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Rok 2017 byl pro Finanční správu dalším mimořádně úspěšným rokem při výběru daňových příjmů. V roce 2017 dosáhla
celková hodnota inkasa za vybrané druhy daňových příjmů
částky 795 573 mil. Kč a v porovnání s rokem 2016, kdy dosáhla 732 202 mil. Kč, byl zaznamenán meziroční přírůstek inkasa
o 63 370 mil. Kč (8,7 %).
V meziročním srovnání výnosů za vybrané druhy daňových
příjmů došlo k nejvyššímu přírůstku hodnot inkasa u daně z přidané hodnoty (DPH) o 31 975 mil. Kč, což oproti roku 2016
znamenalo nárůst o 9,1 %, dále u daně z příjmů fyzických osob
(DPFO) ze závislé činnosti o 19 849 mil. Kč (nárůst o 13,3 %)
a u daně z příjmů právnických osob (DPPO) o 5 402 mil. Kč
(nárůst o 3,5 %). Uvedené druhy daňových příjmů se v roce
2017 rovněž podílely významným procentem na celkové
struktuře hodnoty inkasa, a to podílem dosahujícím 89,6 %.
Na celkové hodnotě inkasa se DPH podílela 47,9 %, DPFO ze
závislé činnosti 21,3% a DPPO 20,3 %.
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Daň

Tabulka č. 2: Základní údaje o daňových povinnostech a objemu inkasa na vybraných druzích příjmů k 31. 12. 2017 (v mil. Kč)

Druh příjmu
DPH – daňová povinnost

Daňová povinnost

Inkaso

sl. 1

sl. 2

Rozdíl
sl.

2-

sl.

Výtěžnost (%)
1

sl. 2 / sl. 1

Vývoj inkasa
u nejvýznamnějších daní

z příjmů právnických osob

Tabulka č. 3: Vývoj inkasa na dani z příjmů právnických osob z přiznání v letech 2013–2017 (v mil. Kč)

679 566

692 244

-301 932

-310 810

377 633

381 435

3 801

101,0

-7

0

7

*)

161 142

161 803

662

100,4

24 908

24 814

-95

99,6

5 954

6 191

237

104,0

Daň dědická

4,3

5

1

115,9

Daň darovací

-5

-23

-18

-

-219

120

339

*)

Na kreditních stranách se na meziročním nárůstu úhrnné částky inkasa DPPO z přiznání o 5,4 mld. Kč (z 156,4 mld. Kč na

13 411

12 478

-933

93,0

161,8 mld. Kč) nejvýrazněji projevil nárůst objemu plateb na daň o 9,9 mld. Kč (z 172,1 mld. Kč na 182,0 mld. Kč), avšak při mezi-

6 475

7 617

1 142

117,6

ročním zvýšení úhrnu tzv. „vratek“ o 4,5 mld. Kč (z -14,5 mld. Kč na -19,0 mld. Kč).

168 651

169 241

590

100,3

Vlivy působící na meziroční zvýšení objemu „vratek“ jsou spojeny zejména s ekonomickou úrovní a podnikatelským prostředím

10 670

10 758

88

100,8

v jednotlivých regionech. Působí zde především vracení přeplatků vzniklých z titulu vypořádání záloh při poklesu výkonů a ná-

1 930

2 047

117

106,1

sledně vykázané nižší daňové povinnosti, subjekty s vyšším počtem zaměstnanců, u kterých vzrostly mzdové náklady s následkem

795

823

27

103,4

nižší daňové povinnosti DPPO, a dále působící vliv přeměn nadnárodní skupiny firem.

Odvod z loterií § 41b odst. 2, 3, 4

2 537

2 380

-157

93,8

Daň z hazardu

8 900

8 936

36

100,4

Ostatní příjmy, odvody a poplatky

6 188

6 948

761

112,3

788 968

795 573

6 604

100,8

-6

1

7

*)

DPH – nadměrný odpočet a vracení daně

DPH – CELKEM
Daně spotřební – celkem
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů srážkou § 36
Daň silniční

Daň z převodu nemovitostí
Daň z nabytí nemovitých věcí
Daň z příjmů fyzických osob – z přiznání
Daň z příjmů fyzických osob – závislá činnost
Daň z nemovitých věcí
Odvod z elektřiny ze slunečního záření
Odvod z loterií § 41b odst. 1

CELKEM DANĚ
CELKEM POJISTNÉ

3

Rok
Daňové inkaso
Předepsáno
Výtěžnost (%)

2013

2014

2015

2016

2017

Index (%) 17-16

Rozdíl 17-16

113 052

123 179

138 140

156 401

161 803

103,5

5 402

111 959

114 819

136 850

150 625

161 142

107,0

10 517

101,0

107,3

100,9

103,8

100,4

-

-

Meziroční nárůst celkového objemu inkasa daně z příjmů právnických osob v roce 2017 o 5 924,7 mil. Kč (z toho u DPPO z přiznání
o 5 401,9 mil. Kč) souvisel především s pokračujícím ekonomickým růstem, byť odvětvově nerovnoměrně strukturovaným.
Faktory ovlivňující meziroční vývoj inkasa DPPO z přiznání jsou patrné též z evidence daní. Úhrnná částka předpisů na debetních
stranách osobních daňových účtů této daně za rok 2017 meziročně vzrostla o 10,5 mld. Kč, a to z 150,6 mld. Kč na 161,14 mld. Kč

Pozn.: Součtové rozdíly vyplývají ze zaokrouhlování na celé mil. Kč.
* Výtěžnost nelze stanovit, neboť je hodnota daňové povinnosti záporná.

10

11

VÝROČNÍ ZPRÁVA FINANČNÍ SPRÁVY / 2017

Daň

Daň
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u nejvýznamnějších daní

3

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Celorepubliková výše inkasa DPFO z přiznání dosáhla za rok 2017 částky 7 617 mil. Kč. Meziroční nárůst činil 768 mil. Kč a byl ovliv-

V roce 2017 bylo na DPFO ze závislé činnosti vybráno 169 241 mil. Kč, tj. o 19 849 mil. Kč více, než v roce 2016. V žebříčku výše

něn zejména přetrvávajícím oživením ve většině odvětví české ekonomiky. K dalším významným pozitivním faktorům patřil vliv

inkasa se tato daň umístila na druhém místě, hned za DPH. Výběr na této dani byl v roce 2017 dokonce vyšší než na DPPO.

elektronické evidence tržeb a realizovaných kontrolních akcí. Zejména ověření správného uplatnění slevy na manželku/manžela,
daňového zvýhodnění na vyživované děti, prověřování zdaňování zaměstnaneckých akcií a kontrola správnosti zdanění zaměstnaneckých benefitů.
Naopak negativně ovlivnilo inkaso DPFO zvýšení limitu pro uplatnění výše daňové slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení;

Tabulka č. 5: Vývoj inkasa na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v letech 2013–2017 (v mil. Kč)

Rok

2013

2014

2015

2016

2017

Index (%) 17/16

Rozdíl 17-16

tuto slevu využilo v rámci daňového přiznání k DPFO za zdaňovací období roku 2016, tj. v roce 2017, celkem 117 tisíc poplatníků

Daňové inkaso

126 134

130 867

136 125

149 392

169 241

113,3

19 849

a celkový pokles inkasa v důsledku uplatnění této slevy činil 0,53 mld. Kč. Dále se na inkasu nepříznivě projevilo zvýšení daňového

Předepsáno

122 721

135 207

135 458

147 397

168 651

114,4

21 254

100,5

101,4

100,3

-

-

zvýhodnění na druhé a další vyživované dítě, které je účinné od roku 2016 a s ohledem na splatnost daně se projevilo až v inkasu
roku 2017.
Tabulka č. 4: Vývoj inkasa na dani z příjmů fyzických osob z přiznání v letech 2013–2017 (v mil. Kč)

Rok

2013

2014

2015

Daňové inkaso

2 680

1 128

2 498

Předepsáno

1 180

-1 767

Výtěžnost (%)

227,1

-

Výtěžnost (%)

102,9

96,8

Tato skutečnost byla vyvolána růstem celkové zaměstnanosti (74,3 %), růstem minimální mzdy a růstem celkového objemu vypla2016

2017

Index (%)

Rozdíl 17-16

6 849

7 617

111,2

768

1 375

3 153

6 475

205,4

3 322

181,7

217,2

117,6

-

-

cených mezd.
V roce 2017 dosáhla průměrná mzda 29 504 Kč, což v meziročním srovnání představuje přírůstek 1 929 Kč (7,0 %). Reálně se mzda
zvýšila o 4,4 %.
Růstový trend výnosu DPFO ze závislé činnosti trvá (vyjma krátkodobého propadu v letech 2008 a 2009) nepřetržitě již od roku 1993.

V rámci klientského přístupu pracovníci Finanční správy již několik let zajišťují servis poplatníkům v době podávání daňových
přiznání tím, že po dohodě se zástupci měst a obcí navštěvují vybrané obce a přímo na místě vybírají daňová přiznání a odpovídají na dotazy poplatníků. Ke zvýšení komfortu přispívá i prodloužení pracovní doby na finančních úřadech v tomto období.
Přestože lze daňová přiznání vyplnit nebo i podat pomocí aplikace Elektronická podání pro Finanční správu, je tento způsob
podání, který by na straně správce daně přinesl snížení pracnosti, využíván zatím poměrně malým počtem poplatníků. V roce
2017 bylo na DPFO elektronicky podáno přes 260 000 daňových přiznání. Z toho jen 63 000 přiznání mělo zaručený elektronický
podpis.
12
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Daň

z přidané hodnoty

Celostátní výnos této fiskálně nejvýznamnější daně za rok 2017 dosáhl 381,7 mld. Kč. Oproti předchozímu roku došlo k jeho
navýšení o 32 mld. Kč (9,1 %).
Z uvedeného celkového inkasa je příjmem státního rozpočtu částka 266 mld. Kč. Znamená to, že příjmy státního rozpočtu z daně z přidané hodnoty meziročně vzrostly o 8,3 %. Rozpočtem stanovená částka 258,2 mld. Kč byla překročena

3

Tabulka č. 6: Vývoj inkasa na dani z přidané hodnoty v letech 2013–2017 (v mil. Kč)

Rok

2013

2014

2015

2016

2017

Index (%) 17/16

Rozdíl 17-16

Předepsáno

595 833

604 287

649 445

612 911

679 566

110,9

66 655

Daňové inkaso

571 726

618 273

642 388

648 570

692 244

106,7

43 674

96,0

102,3

98,9

105,8

101,9

-

-

-263 426

-295 611

-310 784

-299 110

-310 810

103,9

-11 700

308 300

322 662

331 604

349 460

381 435

109,1

31 975

o 7,8 mld. Kč, tj. o 3 %.

Výtěžnost (%)

Od 1. ledna 2017 připadá z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty 69,68 % státnímu rozpočtu, 21,4 % obcím a 8,92 % kra-

Nadměrný odpočet

jům. Dochází tím k dalšímu snížení podílu státního rozpočtu na celkovém inkasu daně o 0,57 % ve prospěch podílu připadajícího

CELKEM

na obce (po předloňském snížení o 1,06 % ve prospěch krajů).

Vývoj inkasa
u nejvýznamnějších daní

Pozn.: Součtové rozdíly vyplývají ze zaokrouhlování na celé mil. Kč.

Dynamika výběru DPH byla vyšší, než naznačoval makroekonomický vývoj. Růst inkasa o 9,1 % v meziročním srovnání byl tak
zavedení elektronické evidence tržeb (EET), do které se od prosince 2016 v první fázi zapojili podnikatelé v oblasti stravovacích

Daň

a ubytovacích služeb a ve druhé fázi od 1. března 2017 návazně maloobchod a velkoobchod.

Daňové inkaso u daně z nemovitých věcí vzrostlo v roce 2017 oproti roku 2016 o 176 mil. Kč na částku 10 758 mil. Kč. Výše přede-

ovlivněn vyšší efektivitou výběru daně zejména díky zavedení kontrolního hlášení v roce 2016. Dalším zásadním opatřením bylo

Pozitivní dopad na daňové inkaso měla také opatření proti daňovým únikům zavedená do zákona o DPH od roku 2013, tj. institut
nespolehlivého plátce a zveřejňování účtů v registru plátců DPH.
Negativní dopad na výběr DPH v odhadované výši 1,2 mld. Kč mělo snížení sazby daně na stravovací služby z 21 % na 15 %
v souvislosti se zavedením EET a také snížení sazby daně z 15 % na 10 % u novin a časopisů od začátku měsíce března.
V roce 2017 došlo k dalšímu rozšiřování komodit, na které dopadá další institut zamezující daňovým únikům, tj. režim přenesení
daňové povinnosti. Od 1. července 2017 zahrnuje nově také zprostředkování dodání investičního zlata, dodání nemovité věci
v nuceném prodeji, poskytnutí pracovníků ve stavebnictví, dodání zboží poskytnutého původně jako záruka a dodání zboží
po postoupení výhrady vlastnictví.
Zmíněné nástroje pro boj s daňovými úniky mají svým charakterem zejména preventivní účinek.

z nemovitých věcí

psané daně přitom činila 10 670 mil. Kč, což je o 339 mil. Kč více než předcházející rok.
Tento pozitivní a významný nárůst předepsané částky byl výsledkem zejména intenzivní kontrolní a vyhledávací činnosti orgánů
FS s využitím kontrolních funkcí ADIS, které umožňují vyhledávání nepřiznaných nebo nesprávně přiznaných nemovitých věcí
na základě porovnání údajů z daňových přiznání s údaji vedenými v Katastru nemovitostí.
S výjimkou mírného poklesu v roce 2014, kdy došlo v důsledku novely některých ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí,
účinné od 1. ledna 2014, v zájmu transparentnosti posuzování parametrů staveb pro podnikání v některých případech k určitému
snížení daně, má předepsaná daň i její inkaso dlouhodobě rostoucí trend.
Tabulka č. 7: Vývoj inkasa daně z nemovitých věcí v letech 2013–2017 (v mil. Kč)

Rok

2013

2014

Daňové inkaso

9 847

9 910

Předepsáno

9 855
99,9

Výtěžnost (%)
14

2015

2016

2017

Index (%) 17/16

Rozdíl 17-16

10 313

10 582

10 758

101,7

176

9 828

10 250

10 331

10 670

103,3

339

100,8

100,6

102,4

100,8

-

-
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Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí
zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ale v souladu s přechodným ustanovením se i nadále v případech, kdy předmět daně vznikl do 31. 12. 2013, vybírá daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí.
Tabulka č. 8: Inkaso daně z nabytí nemovitých věcí v letech 2016–2017 (v mil. Kč)

2017

Daňové inkaso

12 697

12 478

98,3

-219

Předepsáno

12 212

13 411

109,8

1 199

104,0

93,0

-

-

Výtěžnost (%)

Rok

2013

2014

2015

2016

2017

Daňové inkaso

76

59

31

10

Předepsáno

72

62

28

105,6

95,2

Výtěžnost (%)

2016

Index (%) 17/16

3

Tabulka č. 10: Vývoj inkasa daně dědické v letech 2013–2017 (v mil. Kč)

V roce 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, kterým byl sice zrušen

Rok

Vývoj inkasa
u nejvýznamnějších daní

Index (%) 17/16

Rozdíl 17-16

5

50,0

-5

12

4,3

33,3

-8

110,7

87,8

115,9

-

-

2015

2016

2017

Index (%) 17/16

Rozdíl 17-16
Tabulka č. 11: Vývoj inkasa daně darovací v letech 2013–2017 (v mil. Kč)

Rok
Daňové inkaso

Inkaso daně z nabytí nemovitých věcí, kterou jsou zdaňována nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem od 1. ledna 2014,
činilo v roce 2017 částku 12 478 mil. Kč, což je o téměř 2 % méně ve srovnání s rokem 2016. Mírný pokles inkasa byl způsoben vý-

Předepsáno
Výtěžnost (%)

2013

2014

Rozdíl 17-16

108

74

-4 434

-351

-23

6,6

328

93

63

-4 588

-303

-5

1,7

298

116,1

117,5

-

-

-

-

-

vojem na trhu nemovitých věcí, kde došlo k poklesu prodejů vlivem zvyšujících se úrokových sazeb u hypotéčních úvěrů a nízké
nabídky nemovitostí. Zároveň se do výše inkasa promítlo i osvobození obcí od daně z nabytí nemovitých věcí, s účinností novely
zákonného opatření od listopadu 2016. Určitý vliv na pokles inkasa měla i změna osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých
věcí výlučně na nabyvatele.
Tabulka č. 9: Vývoj inkasa daně z převodu nemovitostí v letech 2013–2017 (v mil. Kč)

Rok

2013

2014

2015

2016

2017

Index (%) 17/16

Rozdíl 17-16

Daňové inkaso

8 894

3 686

210

176

120

68,2

-56

Předepsáno

8 581

4 607

308

-436

-219

50,2

217

Výtěžnost (%)

103,6

80,0

68,2

-

-

-

-

K 1. lednu 2014 došlo k transformaci daně dědické a daně darovací pod daň z příjmů.
16
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Odvod

Daň

z loterií a jiných podobných her

Tato daň byla zavedena od 1. ledna 2017 v souvislosti s při-

o dani z hazardních her. Nicméně i v roce 2017 dobíhaly na odvodu příjmy za 4. čtvrtletí 2016.

jetím zákona o dani z hazardních her. Celkové inkaso daně

(§ 41b odst. 1 zákona o loteriích a jiných podobných hrách), 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 (§ 41b odst. 2, 3, 4 zákona
o loteriích a jiných podobných hrách), kdy 37 % inkasa je příjmem státního rozpočtu a 63 % je příjmem rozpočtu obcí.
Možnost poskytnutí darů Českému olympijskému výboru jako peněžní dary na tělovýchovné a sportovní účely, o které bylo možné
snížit až do výše 25 % dílčí odvod z loterií, v souvislosti se zavedením daně z hazardních her zanikla, takže do budoucna již nebude
ovlivňovat inkaso této daně.

3

z hazardních her

Odvod z loterií a jiných podobných her byl od 1. ledna 2017 nahrazen daní z hazardních her, a to v souvislosti s přijetím zákona
Daňové inkaso z odvodu za rok 2017 činilo celkem 3 203 mil. Kč. Bylo tvořeno odvodem z loterií a jiných podobných her

Vývoj inkasa
u nejvýznamnějších daní

z hazardních her a odvodu z loterií a jiných podobných her
za rok 2017 činilo 12 123 mil. Kč, přičemž do státního rozpočtu
bylo převedeno 5 468 mil. Kč a do rozpočtu obcí 6 655 mil. Kč.
Meziročně vzrostlo inkaso příjmů z oblasti hazardu o 1 671 mil. Kč.
Daň z technických her za 1. až 3. čtvrtletí 2017 činila 6 345 mil.
Kč a daň z ostatních hazardních her činila za stejné období
2 542 mil. Kč. Celkem tedy představovalo inkaso na dani z hazardních her 8 887 mil. Kč. Daň z technických her [§ 3 odst.
1 písm. e) zákona o dani z hazardních her] je z 35 % příjmem

Tabulka č. 12: Odvod z loterií podle § 41b odst. 1 zákona o loteriích a jiných podobných hrách (v mil. Kč)

Rok

2016

2017

Daňové inkaso

2 448

Předepsáno
Výtěžnost (%)

státního rozpočtu a z 65 % příjmem rozpočtu obcí. Daň z ostatních hazardních her [§ 3 odst. 1 písm. a), b), c), d), f), g), h)

Index (%) 17/16

Rozdíl 17-16

823

33,6

-1 625

rozpočtu a z 30 % příjmem rozpočtu obcí.

2 451

795

32,4

-1 656

Na základě zákona o dani z hazardních her došlo s účinností

99,9

103,4

-

-

zákona o dani z hazardních her] je ze 70 % příjmem státního

od 1. ledna 2017 k částečné úpravě sazeb daně.
V případě dílčí daně z technických her došlo ke zvýšení sazby
daně z 28 % na 35 %, přičemž zároveň došlo ke zrušení pevné

Tabulka č. 13: Odvod z loterií podle § 41b odst. 2, 3, 4 zákona o loteriích a jiných podobných hrách (v mil. Kč)

Rok

18

2016

2017

části odvodu ve výši 80 Kč. U dílčích daní z ostatních hazardIndex (%) 17/16

Rozdíl 17-16

Daňové inkaso

8 004

2 380

29,7

-5 624

Předepsáno

7 793

2 537

32,6

-5 256

Výtěžnost (%)

102,7

93,8

-

-

ních her zůstala zachována předchozí sazba ve výši 23 %.
Zákon o hazardních hrách nově umožnil provozování všech
druhů hazardních her prostřednictvím internetu.
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Vyhledávací

Postupy při správě daní
a kontrolní činnost

4

činnost

Vyhledávací činnost je jedním z hlavních nástrojů pro výběr subjektů a oblastí ke kontrole. Kvalitní, systematická a cíleně zaměřená vyhledávací a analytická činnost, využívající moderní technologie a trendy, je základním předpokladem pro pozitivní výsledky
postupů při správě daní. Proto Finanční správa intenzivně posiluje technologie zpracování velkého objemu dat, dataminingové
procesy a procesy vyhledávání v nestrukturovaných datech.
Přestože vlastní fiskální efekt z vyhledávací činnosti nelze vždy přímo vyčíslit, je nesporné, že tato činnost je elementární substancí
správy daní a výrazným způsobem přispívá ke zvýšení její efektivity. Působí také jako prevence vůči rizikovému chování daňových
subjektů.

Postup

k odstranění pochybností

Postup k odstranění pochybností je využíván správcem daně v případech konkrétních pochybností o správnosti, průkaznosti nebo
úplnosti podaného daňového tvrzení a dalších písemností předložených daňovým subjektem nebo o pravdivosti údajů v nich
uvedených. Trendem Finanční správy bylo v souladu se základními zásadami správy daní méně závažné nedostatky a nesrovnalosti řešit s daňovými subjekty neformálními prostředky (telefonické konzultace, e-maily, SMS). Teprve pokud ze strany daňových
subjektů nebylo reagováno, volil správce daně další odpovídající postup.
Nejčastěji byl postup k odstranění pochybností využíván zejména v oblasti DPH, neboť z celkového počtu postupů k odstranění
pochybností ukončených v roce 2017, jich bylo provedeno na této dani 60,7 %.
Z hlediska změny v důsledku postupu k odstranění pochybností bylo v roce 2017 oproti hodnotám deklarovaným daňovými
subjekty dosaženo celkové hodnoty změn ve výši 4,1 mld. Kč. Ve srovnání s rokem 2016 došlo u ukazatele změn v důsledku postupů k odstranění pochybností u daňové povinnosti a nadměrného odpočtu k jejich snížení (u daňové povinnosti jde o částku
–1,5 mld. Kč a u nadměrného odpočtu o částku –133 mil. Kč), což je úměrné snížení počtu ukončených postupů k odstranění pochybností. U ukazatele změn v důsledku postupů k odstranění pochybností u ztráty došlo ve srovnání s rokem 2016 k jeho zvýšení,
a to o 434 mil. Kč.
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Daňová

kontrola

Spolupráce s Finančním

Postupy při správě daní
a kontrolní činnost

analytickým úřadem

Trendem kontrolní činnosti na dani z přidané hodnoty je kvalitní analýza kontrolních hlášení, kdy se finanční správě daří odhalovat

V roce 2017 pokračoval rozvoj spolupráce s Finančním analytickým úřadem (FAÚ). Počet informací postupovaných z FAÚ zůstává

i velmi sofistikované daňové úniky. Jejich prokazování je velmi časově a obsahově náročné a klade značné nároky na pracov-

řádově na úrovni posledních let, mění se však jejich obsah, na čemž má významný podíl i zavedení kontrolního hlášení a elek-

níky kontrolních útvarů.

tronické evidence tržeb (EET). Rovněž jsou zohledňovány i nově rozvíjené trendy v oblasti tzv. kryptoměn. S ohledem na fiskální

Velkým přínosem pro kontrolní činnost je spolupráce správců daně v rámci celostátní územní působnosti finančních úřadů, která
umožňuje kontrolní činnost rovnoměrně rozložit mezi všechny úřady.
V roce 2017 bylo ukončeno celkem 13 971 kontrol s doměrkem 11 594 254 tis. Kč a snížením ztráty o 2 369 378 tis. Kč. Příčinou po-

4

dopad zůstává středem zájmu Finanční správy zejména oblast daňové trestné činnosti v oblasti DPH, realizované účelově personálně, finančně či jinak spojenými subjekty. Zpřesnění detekce a následné využití co nejoptimálnějších postupů a nástrojů v boji
s daňovými úniky zůstává hlavním úkolem i trendem pro následující období.

klesu počtu provedených kontrol v roce 2017 bylo zejména zaměření kontrol na řešení řetězových podvodů.

Podněty

předané orgánům činným v trestním řízení

Ke stěžejním prvkům potřebným k boji s daňovou trestnou činností, tedy daňovými úniky ve formě přímého krácení daní či nezákonného vylákání nadměrných odpočtů, patří intenzivní spolupráce orgánů Finanční správy a orgánů činných v trestním řízení.
Tato spolupráce je trendem předchozích let a je v ní pokračováno mimo jiné i formou vzájemného vzdělávání, výměny zkušeností
se zaměřením na prohloubení, resp. zvýraznění součinnosti a koordinace přístupů při potírání stále sofistikovanější trestné činnosti.

Daňová Kobra
Daňová Kobra je společný tým Finanční správy, Policie ČR a Celní správy. Členové týmu od roku 2014 společně bojují proti daňovým únikům a daňové kriminalitě, a to především v oblasti DPH a spotřební daně. Zástupci Daňové Kobry si v rámci zákonných
možností operativně vyměňují informace, díky nimž rychle tipují kauzy daňových úniků, koordinují jednotlivá řízení, a následně
úspěšně odhalují a potírají daňové úniky.
Za rok 2017 bylo díky Daňové Kobře zachráněno pro státní rozpočet 1 410 mil. Kč, z toho v rámci Centrální Kobry 761 mil. Kč
a Regionální Kobry 649 mil. Kč.
Od začátku vzniku Kobra zachránila celkem 8 900 mil. Kč. V roce 2017 došlo poprvé k dílčímu poklesu výslednosti Kobry. Příčinou
tohoto poklesu nebyla nižší efektivita práce, ale naopak reálný a tvrdý dopad výše uvedených opatření přijatých Finanční správou na organizovanou trestnou činnost. Organizátoři trestné činnosti se nové situaci obtížně přizpůsobují a jsou nuceni trestnou
činnost více segmentovat, tedy realizovat v menších objemech u více zapojených subjektů.
22
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Elektronická

Další agendy
Finanční správy

5

evidence tržeb

Evidence tržeb, jakožto systémové opatření vedoucí ke zlepšení výběru daní, narovnání tržního prostředí a daňové morálky, byla
zavedena již v roce 2016. Náběh evidence tržeb probíhá postupně a je rozdělen do několika fází. Od 1. března 2017 se do systému ve druhé fázi úspěšně připojili podnikatelé, kterým plynou tržby z činnosti maloobchodu a velkoobchodu.
Do konce roku 2017 bylo poplatníky zaevidováno 246 853 provozoven a vydáno 212 032 certifikátů. Do systému bylo zasláno celkem 3 990 620 437 evidovaných tržeb, přičemž celková částka přiznaných tržeb činila 1 424 mil. Kč.
V závěru roku 2017 rozhodl Ústavní soud o zrušení vybraných ustanovení zákona o evidenci tržeb. Konkrétně se dopady rozsudku
promítly do odložení spuštění třetí a čtvrté fáze evidence tržeb. Dále byla zrušena povinnost evidovat platby kartou a uvádět na
účtence daňové identifikační číslo.

Cenová

kontrola

V rámci Finanční správy vykonává kompetence v cenové kontrole pouze Specializovaný finanční úřad.
V oblasti maximálních cen byly kontroly zaměřeny na ceny nájemného z pozemků nesloužících k podnikání nájemce, především
nájemného z pozemků pro veřejná pohřebiště, dále na ceny mléčných výrobků pro žáky, na ceny zdravotních výkonů hrazených
z veřejného zdravotního pojištění a také na ceny pohřebních služeb, které mohou stanovit kraje a obce ve smyslu příslušného
cenového výměru Ministerstva financí.
V oblasti věcně usměrňovaných cen byly kontroly zaměřeny zejména na ceny pitné vody dodávané odběratelům, vody předané a vody odpadní odvedené kanalizací, ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní pravidelné silniční dopravy, ceny služeb
krematorií, ceny za pronájem obřadních místností a ceny hřbitovních služeb poskytovaných v souvislosti s pronájmem a užíváním
veřejného pohřebiště. V souladu s cenovými předpisy Ministerstva zdravotnictví pak byly prováděny cenové kontroly zdravotních
výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění v oborech stomatologie, oftalmologie, gynekologie, plastické chirurgie,
dentální hygieny, žilní chirurgie, IVF, rehabilitace a lázeňství.
Nejčastějším kontrolním zjištěním bylo nedodržení závazného postupu při kalkulaci věcně usměrňované ceny zahrnutím ekonomicky neoprávněných nákladů a nepřiměřeného zisku do ceny. Jiná kontrolní zjištění prokázala, že kontrolované osoby nezpracovaly nebo neuchovaly kalkulace cen prokazující dodržení pravidel regulace.
24
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Další agendy
Finanční správy

5

V oblasti zneužití výhodnějšího hospodářského postavení byla na základě přijatého podnětu provedena jedna kontrola zaměřená na ceny potravinářského a drogistického zboží ve věznici.
Koncem roku bylo provedeno celostátní šetření zaměřené na nákupní a prodejní ceny másla a čerstvé smetany pro koncové
spotřebitele. Zjištění ukázalo, že důvodem růstu cen másla ve sledovaném období byl výrazný nárůst nákladů na pořízení mléčné
plasmy a mléčného tuku jako základních surovin pro jeho výrobu.

Správa

odvodů za porušení rozpočtové kázně

V případech, kdy kontrola finančního úřadu zjistí porušení rozpočtové kázně, je ukládán odvod za toto porušení a příslušné
penále.
V roce 2017 bylo na odvodech za porušení rozpočtové kázně vyměřeno 3 988,6 mil. Kč a předepsáno 1 259,3 mil. Kč na penále.
V průběhu roku bylo provedeno celkem 3 885 kontrolních činností a 935 daňových řízení bez kontroly. Prověřeno bylo celkem
7 897 projektů v částce 77 372,3 mil. Kč. Porušení rozpočtové kázně bylo zjištěno u 2 508 projektů. Podíl zkontrolovaných projektů
s nálezem tak představoval 30 %.
V roce 2017 proběhla na úseku kontroly dotací mimořádná akce „Pomoc Praze – dotace II“, při které byl využit institut celostátní
územní působnosti. Pět aktivních finančních úřadů se zapojilo do kontroly podnětů zaslaných FÚ pro hlavní město Prahu. Celkem
bylo zkontrolováno 120 podnětů, přičemž vyměřená částka odvodu činila více než 100 mil. Kč.

Zdaňování

nadnárodních podniků, problematika převodních cen

Převodní ceny jsou ve středu pozornosti na celém světě jak u nadnárodních organizací (EU, OECD) a finančních správ jednotlivých zemí, tak i u daňových subjektů. Problémem je využívání převodních cen k daňovému plánování. O významnosti rizika svědčí i to, že v roce 2017 OECD závěry z programu BEPS implementovala do směrnice k převodním cenám a rovněž aktualizovala
Modelovou smlouvu o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku. Zvýšená aktivita při regulaci převodních cen Evropskou unií se
tak odrazila ve směrnicích, které bude nutno implementovat do legislativy České republiky.
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Mezinárodní spolupráce
při správě daní

6

Mezinárodní výměna informací v oblasti přímých daní
Administrativní spolupráce v oblasti přímých daní v rámci EU je primárně upravena směrnicí Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení Směrnice 77/799/EHS, která je implementována do zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní
a o změně souvisejících zákonů.
Jako účinný nástroj na výměnu informací v daňových záležitostech se jeví tzv. TIEA (dohody o výměně informací v daňových záležitostech), které jsou uzavírány s daňově preferenčními jurisdikcemi. V roce 2017 měla ČR sjednaných celkem 13 těchto dohod.
V dohledné době se očekává ústup od uzavírání těchto dohod, a to z důvodu existence multilaterální Úmluvy o vzájemné správní
pomoci v daňových záležitostech, ke které přistoupilo 117 jurisdikcí včetně ČR a jurisdikcí s daňově preferenčním režimem. Dalším
nástrojem na výměnu informací jsou smlouvy o zamezení dvojího zdanění.
V oblasti přímých daní proběhly v roce 2017 první případy, kdy byla umožněna přítomnost pracovníků zahraniční daňové správy při
správním šetření na území ČR a opačně, a to v souladu se směrnicí 2011/16/EU a mezinárodními smlouvami. Tato forma spolupráce
de facto nahrazuje tradiční zasílání žádostí o mezinárodní výměnu informací, úředník druhého státu může na základě pověření získat
pro daný případ stejné pravomoci jako tuzemský úředník, tedy zjistit všechny potřebné informace na místě v reálném čase.
Formy mezinárodní spolupráce lze rozdělit do tří základních oblastí: výměna informací na dožádání, poskytování informací z vlastního podnětu (spontánní výměna informací) a automatická (pravidelná) výměnu informací. Finanční správa plně využívá všechny
uvedené formy.

Výměna informací na dožádání a z vlastního podnětu
V roce 2017 obdržela Česká republika celkem 355 (o 50 více než loni) žádostí o výměnu informací a výměn z vlastního podnětu.
Nejčastěji probíhala výměna s Německem, Nizozemím, Slovenskem, Polskem a Lotyšskem. ČR odeslala v roce 2017 celkem 388 žádostí (o 180 více než loni). Mezi nejčastěji dožádanými státy bylo Německo, Slovensko a Velká Británie. Z nečlenských zemí EU byla
dožádána Panama, Seychely, USA, Jersey, Britské panenské ostrovy, Lichtenštejnsko, Švýcarsko a další.

Automatická výměna informací
Na základě dohody FATCA probíhá výměna informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými. Roční objem obdržených informací v rámci FATCA se pohybuje průměrně kolem 7 000 záznamů. V září 2017 poprvé proběhla výměna informací
o finančních účtech (GATCA) mezi cca 50 státy včetně ČR.
28
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Rulings je automatická výměna informací o předběžných daňových rozhodnutích s přeshraničním prvkem. ČR si takto vyměňuje
informace o závazných posouzeních k transferovým cenám a od roku 2018 bude také vyměňovat informace o závazných posouzeních týkající se přisuzování zisků stálým provozovnám. V roce 2017 ČR obdržela ze zahraničí celkem 153 rozhodnutí a odeslala
celkem 26 rozhodnutí, přičemž jedno rozhodnutí se může týkat i více států.
V roce 2017 Finanční správa zahájila přípravu na provádění automatické výměny informací ve vztahu k nadnárodním společnostem (Country by Country reporting). Ke konci roku byla uvedena do provozu aplikace elektronického podání pro české subjekty.
První výměna informací proběhne v červnu 2018.

Mezinárodní pomoc při vymáhání některých finančních pohledávek

V rámci mezinárodní spolupráce jsou prováděny i tzv. souběžné (multilaterální) kontroly, tj. kontroly zahajované správci daně více
členských států. Aktivita Finanční správy v těchto kontrolách roste. V roce 2017 se zapojila do 10 nových kontrol, z nichž 4 iniciovala
(v roce 2016 iniciovala 2, o rok dříve žádnou).
Pro vrácení DPH osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě, je pro proces
vracení daně provozován elektronický systém. Do ČR jako státu vrácení daně bylo v roce 2017 zasláno 26 750 žádostí z EU. Počet
žádostí zaslaných českými žadateli do států EU byl pro uvedený rok 30 221 (obdobný jako v roce 2016). Nejvytíženějšími partnery
v procesu vracení daně v obou směrech jsou sousední státy ČR.

Dle údajů z roku 2017 bylo vyřizováno 922 nových případů. V porovnání s předchozím rokem 2016 (865 případů) tak došlo k 7% nárůstu počtu nově vyřizovaných žádostí. O celkový nárůst počtu žádostí se zasadily výhradně tuzemské žádosti o vymáhání, jejichž
počet meziročně vzrostl o 69 %.
Největší intenzita žádostí o mezinárodní pomoc při vymáhání pohledávek byla tradičně se sousedními státy – Německem (239),
Slovenskem (190), Rakouskem (113) a Polskem (96). Ze zemí mimo EU se mezinárodní spolupráce při vymáhání pohledávek týkala
pouze Norského království (6 případů).

Od roku 2015 mohou osoby povinné k dani nově plně využívat zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS). Do tohoto režimu bylo
registrováno 527 subjektů, což je oproti roku 2016 mírný nárůst. Celkem tímto způsobem ČR odeslala v roce 2017 do jiného členského
státu vybranou DPH v objemu 7 607 000 EUR a z ostatních zemí EU získala 32 545 000 EUR, což je mírný pokles oproti roku 2016.

Ve sledovaném roce došlo i k 30 % nárůstu agendy související s poskytováním informací jinému členskému státu EU o vratitelném
přeplatku na daních z příjmu u subjektů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí. Do zahraničí bylo poskytnuto celkem 73 sdělení
(56 v roce 2016), přičemž nejvíce informací o vratitelném přeplatku bylo zasláno do Německa (18) a Velké Británie (15). Naopak ČR
obdržela informace o vratitelných přeplatcích pouze z Německa, a to v 6 případech.

Ve vztahu ke třetím zemím je mezinárodní administrativní spolupráce při správě DPH prováděna na podkladě mezinárodních smluv
uzavřených se třetími zeměmi, tj. smluv o zamezení dvojího zdanění, dohod o výměně informací v daňových záležitostech nebo
na základě Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech.

Mezinárodní administrativní spolupráce při správě DPH je realizována zejména na základě výměny informací se zahraničními daňovými správami, přičemž je kladen důraz na zamezení daňovým únikům a podvodům v rámci jednotného vnitřního trhu EU. Výměna
informací o uskutečněných dodáních zboží a poskytnutí služeb do jiného členského státu je prováděna prostřednictvím elektronického systému VIES (VAT Information Exchange System). Správce daně tak získává aktuální údaje z EU, které mohou pomoci správně
vyměřit DPH v rámci tuzemského daňového řízení.
Zákon o DPH ukládá vybraným daňovým subjektům povinnost podávat tzv. souhrnné hlášení. Za rok 2017 podalo souhrnné hlášení
o dodání zboží/služeb do jiného členského státu 97 625 plátců DPH (o 15 % více než v roce 2016) a 6 460 identifikovaných osob (meziroční nárůst o 100 %). Pořízení z jiného členského státu vykázalo v daňovém přiznání 144 193 plátců DPH (meziroční nárůst o 25 %)

6

a 3 907 identifikovaných osob (meziroční nárůst o 160 %). Důvodem tohoto nárůstu je zvyšující se počet subjektů, které se dle podmínek zákona stávají identifikovanými osobami. K rostoucímu trendu přispívá zejména rozvoj sdílené ekonomiky.

Pro účely ověřování DIČ osob registrovaných v jiném členském státě EU, které souvisí s uplatněním osvobození od DPH u intrakomunitárních obchodů, je na serveru Evropské komise zřízena pro veřejnost internetová služba. Identifikační číslo lze ověřit také dotazem
přímo na Finanční správě. V roce 2017 bylo v rámci celé Finanční správy podáno přes systém VIES 83 659 dotazů na ověření zahraničních DIČ, což je zhruba stejný počet jako o rok dříve.

Mezinárodní spolupráce při správě daně z přidané hodnoty
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Mezinárodní spolupráce
při správě daní

Mezinárodní spolupráce daňových správ
Mezi základní pilíře mezinárodní spolupráce patří již tradičně spolupráce se slovenskou daňovou správou. V roce 2017 se tak v rámci
sjednaného „Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi MF České republiky a MF Slovenské republiky“ uskutečnila
řada pracovních setkání zaměřených na oblast činnosti daňové správy.
I v roce 2017 se Finanční správa intenzivně věnovala plnění závazků a povinností, které vyplývají z jejího členství v Evropské organizaci daňových správ (IOTA). ČR byla navíc zvolena jako jeden ze sedmi členů strategické skupiny, jejímž úkolem bylo navrhnout
budoucí směr IOTA ve vztahu k vlastním členům organizace a ve vztahu k dalším mezinárodním organizacím na období 2018–2020.
V rámci programu Fiscalis se Finanční správa podílela na organizačním zajištění 14 různorodých akcí konaných v ČR. Oproti loňskému roku tak došlo k nárůstu o více než 100 %. Jednalo se o deset akcí na téma multilaterálních kontrol, jednu pracovní návštěvu
a tři workshopy typu PAOE (přítomnost ve správních prostorách a účast na správních šetřeních).
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Finanční správa zajištovala i v roce 2017 široké daňové veřejnosti plný informační servis, přičemž se zaměřila především na zprávy
související se spuštěním druhé fáze elektronické evidence tržeb. Poskytované informace se dále týkaly novinek v daňové oblasti,
včetně upozorňování na povinnost podávat daňové přiznání elektronicky u vybraných skupin poplatníků, na možnost podávat
daňové přiznání k dani z příjmů u fyzických osob majících příjmy pouze ze závislé činnosti na zjednodušeném formuláři či možnost získávat informace o placení daně z nemovitých věcí e-mailem. Finanční správa ve sledovaném období nejvíce využívala
jako informační kanál své internetové stránky www.financnisprava.cz a internetové stránky projektu elektronické evidence tržeb
www.etrzby.cz.

Dotazy veřejnosti
Všechny orgány Finanční správy písemně odpověděly na tisíce položených odborných dotazů veřejnosti. Významný podíl na
odpovídání dotazů měla i „ePodpora“, neboli technická podpora aplikací Finanční správy a informační pramen týkající se
Daňového portálu. V roce 2017 bylo tímto způsobem zodpovězeno 18 543 dotazů. Z celkového počtu se 10 739 dotazů týkalo
elektronické evidence tržeb.
V rámci podpory informovanosti o elektronické evidenci tržeb byla v srpnu 2016 zřízena speciální infolinka Finanční správy.
Od spuštění infolinky bylo do konce roku 2017 celkově vyřízeno 84 388 hovorů. Dále se dotazy veřejnosti odpovídaly přes kontaktní
formulář.
Dotazy v průběhu roku 2017 kladli i zástupci médií, kteří se soustředili zejména na témata elektronické evidence tržeb, korunových
dluhopisů, kontrolního hlášení, zajišťovacích příkazů, zdaňování příjmů ze sdílené ekonomiky (Airbnb, Uber), dodanění českých
lodníků pracujících na palubách lodí v Nizozemí či problematiku zdanění bitcoinů. Neméně důležitou skupinou byli studenti vysokých škol, kteří údaje poskytnuté Finanční správou využili ve svých diplomových pracích.
Finanční správa také poskytuje informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. V roce 2017 došlo ve srovnání
s rokem 2016 k téměř dvojnásobnému nárůstu žádostí.
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Ocenění právnických osob
Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství uspořádalo
17. května 2017 v pořadí již patnáctý ročník slavnostního vyhlášení „TOP 20 poplatníků“, kteří odvedli na dani z příjmů právnických osob v uplynulém roce do státního rozpočtu nejvíce.
Nejvýše se na žebříčku oceněných umístila společnost ŠKODA AUTO a.s. Ocenění v podobě broušené skleněné plakety
převzali představitelé „TOP 20“ společností v reprezentačních
prostorách Břevnovského kláštera z rukou náměstkyně ministra
financí pro daně a cla JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D. a generálního ředitele Generálního finančního ředitelství Ing. Martina
Janečka.

Charita
Finanční správa uspořádala v roce 2017 další ročník velmi
úspěšné dobročinné akce „Pomáháme svým kolegům 2017“.
Společný projekt Finanční správy a nadace Konta Bariéry měl
za cíl podpořit vlastní zaměstnance nebo jejich příbuzné, kteří
mají zdravotní handicap či se nacházejí v tíživé ekonomické
situaci. Za dva měsíce se mezi zaměstnanci Finanční správy
podařilo nasbírat neuvěřitelných 1 022 967 Kč.
Za loňský ročník této dobročinné sbírky, kdy se podařilo vybrat
téměř milion korun, získala Finanční správa Cenu Fóra dárců
2017 za 1. místo v kategorii Zaměstnanecká sbírka.
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K 31. prosinci 2017 pracovalo ve Finanční správě 15 550 zaměstnanců, z toho bylo ve služebním poměru 14 510 zaměstnanců
a v pracovním poměru 1 040 zaměstnanců.
Zaměstnanci územních pracovišť zajišťující komplexní výkon činností v rámci působnosti jednotlivých finančních úřadů po celé
ČR tvoří nejvyšší podíl z celkového počtu zaměstnanců 78,7 %. Jen nepatrnou část (0,9 %) všech zaměstnanců tvoří zaměstnanci
na neodborných pozicích. Obdobně jako v předchozích letech měly značnou převahu ženy 80,7 %. Z dlouhodobého hlediska je
příznivým trendem trvalý nárůst počtu vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. Za rok 2017 došlo k navýšení o 1,3 %.
Tabulka č. 14: Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2017

Počet
Evidenční počet zaměstnanců

Podíl (%)

15 550

100

1 085

7,0

254

1,6

1 974

12,7

12 237

78,7

b) podíl odborných zaměstnanců

15 411

99,1

c) podíl žen

12 546

80,7

7 108

45,7

a) z hlediska organizačních složek:
zaměstnanci řídící složky GFŘ
zaměstnanci OFŘ
zaměstnanci řídící složky FÚ
zaměstnanci ÚP

d) podíl zaměstnanců s VŠ vzděláním

Věková struktura všech zaměstnanců se v roce 2017 stejně jako v předchozích letech příliš neměnila. Průměrný věk zaměstnanců
dosáhl hodnoty 46,8 roku věku. Nadále je nejsilnější věkovou skupinou kategorie nad 50 let (40,4 %), což je ovlivněno stabilním
kmenovým základem zaměstnanců.

36

37

9
Hospodaření Finanční správy

VÝROČNÍ ZPRÁVA FINANČNÍ SPRÁVY / 2017

Hospodaření
Finanční správy

9

Schválený rozpočet příjmů na rok 2017 ve výši 290,0 mil. Kč nebyl k 31. prosinci 2017 upraven. Skutečné plnění rozpočtu celkových příjmů (včetně zapojených pojistných plnění 1,7 mil. Kč) ve výši 629,8 mil. Kč znamená jeho plnění na 215,9 %. Na celkovém
plnění příjmů se podílely daňové příjmy 35,9 mil. Kč, nedaňové příjmy 592,3 mil. Kč, kapitálové příjmy 0,1 mil. Kč a přijaté transfery
1,6 mil. Kč.
Schválený rozpočet výdajů ve výši 11 306,7 mil. Kč byl k poslednímu prosinci 2017 zvýšen rozpočtovými opatřeními, zapojením
nároků z nespotřebovaných výdajů a přijatých pojistných náhrad, o 1 494,6 mil. Kč na celkových 12 801,0 mil. Kč. Skutečné
celkové výdaje rozpočtu v roce 2017 činily 11 835,5 mil. Kč (92,5 % celkového rozpočtu).
Tabulka č. 15: Přehled příjmů a výdajů k 31. 12. daného roku (v mil. Kč)

VÝDAJE

38

Rok

PŘÍJMY CELKEM

2013

CELKEM

Kapitálové (investiční)

Běžné (neinvestiční)

Na jednoho zaměstnance

505,9

8 490,5

969,4

7 521,1

0,6

2014

506,9

8 320,5

553,9

7 766,5

0,6

2015

1 681,1

9 217,7

475,8

8 741,9

0,6

2016

1 089,3

10 329,9

823,8

9 506,0

0,7

2017

629,8

11 835,5

684,5

11 151,0

0,8
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Efektivnost a nákladovost Finanční správy
zabezpečení, náklady na provoz a správu budov, apod. V roce 2017 byl jedním z hlavních faktorů nárůst výdajů na platy.

Efektivnost – ve vztahu k výdajům bez tvorby rezervního fondu
Příjmy na
1 Kč výdajů

Tabulka č. 16: Základní ukazatele efektivnosti a nákladovosti Finanční správy (v mil. Kč)

1 zaměstnance

2013

2014

2015

2016

2017

Daňové příjmy celkem
V tom:

610 258,3

638 593,6

668 614,8

731 264,5

795 039,8

Výdaje na

kap. 398 – VPS

610 149,8

638 556,1

668 586,9

731 232,5

795 003,9

100 Kč příjmů

108,5

37,5

27,9

32,0

35,9

397,4

469,5

1 653,2

1 057,3

593,9

Nedaňové příjmy kap. 312 – MF

610 655,7

639 063,1

670 268,0

732 321,8

795 633,7

8 490,5

8 320,5

9 217,7

10 329,9

11 835,5

z toho: běžné výdaje

7 521,1

7 766,5

8 741,9

9 506,0

11 151,0

VÝDAJE*

8 490,5

8 320,5

9 217,7

10 329,9

11 835,5

z toho: běžné výdaje

7 521,1

7 766,5

8 741,9

9 506,0

11 151,0

VÝDAJE CELKEM

POČET zaměstnanců
* Bez tvorby rezervního fondu

14 919

15 015

15 252

15 273

15 448

2013

2014

2015

2016

2017

71,92

76,81

72,71

70,89

67,22

40 931 409

42 561 644

43 946 236

47 948 785

51 503 997

Nákladovost (v Kč) – ve vztahu k výdajům bez tvorby rezervního fondu

1 zaměstnance

Běžné výdaje na
1 zaměstnance

PŘÍJMY CELKEM

9

Tabulka č. 17: Efektivnost a nákladovost (v Kč)

Ukazatele nákladovosti a efektivnosti veřejné služby jsou ovlivněny mnoha vnějšími faktory jako například náklady na technické

kap. 312 – MF

Hospodaření
Finanční správy

2013

2014

2015

2016

2017

1,39

1,30

1,38

1,41

1,49

569 107

554 145

604 363

676 349

766 152

2013

2014

2015

2016

2017

504 132

517 252

573 165

622 408

721 839

2016

2017

Tabulka č. 18: Upravené ukazatele o nákladovosti finanční správy (v mil. Kč)*

Základní ukazatele
2013

2014

2015

PŘÍJMY CELKEM

610 655,7

639 063,1

670 268,0

732 321,8

795 633,7

nadměrné odpočty DPH vratky daně spotřební

263 426,2

301 982,4

310 783,8

299 110,2

310 809,6

UPRAVENÉ PŘÍJMY

874 084,7

941 045,5

981 051,8

1 031 432,0

1 106 443,3

8 320,5

9 217,7

10 329,9

VÝDAJE (bez tvorby RF**)

8 490,5

11 835,5

Nákladovost (v Kč) – ve vztahu k výdajům bez tvorby rezervního fondu
Výdaje na 100 Kč
upravených příjmů

40

2013

2014

2015

2016

0,97

0,88

0,94

1,00

2017
1,07

* Plně srovnatelné s jinými zeměmi (do celkové částky upraveného daňového inkasa jsou promítnuty i nadměrné odpočty a vracení DPH a vracení daně spotřební)
** Rezervní fond
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Kontakty

Generální finanční ředitelství
generální ředitel: Ing. Martin Janeček

FÚ pro Karlovarský kraj
ředitel: Ing. Čestmír Kubera

FÚ pro Pardubický kraj
ředitel: Ing. Ondřej Vašátko

FÚ pro Kraj Vysočina
ředitel: Ing. Oldřich Vydrář

Lazarská 15/7
117 22 PRAHA 1
Tel.: +420 296 852 222
podatelna@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: p9iwj4f

Krymská 2011/2a
360 01 KARLOVY VARY
Tel.: +420 353 101 111
podatelna2400@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: q9in2ev

Boženy Němcové 2625
530 02 PARDUBICE I
Tel.: +420 466 713 111
podatelna2800@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: 95zn2bb

Tolstého 2
586 01 JIHLAVA
Tel.: +420 567 559 111
podatelna2900@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: tqjn2cy

Odvolací finanční ředitelství
ředitel: Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D.

FÚ pro Královéhradecký kraj
ředitel: Ing. Robert Hofman, MBA

FÚ pro Plzeňský kraj
ředitel: Ing. Roman Kasl

FÚ pro Zlínský kraj
ředitel: Ing. Josef Langer

Masarykova 427/31
602 00 BRNO-STŘED
Tel.: +420 542 191 100
podatelna5000@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: xjsn2gp

Horova 17
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
Tel.: +420 495 851 111
podatelna2700@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: fj8ny4i

Hálkova 14
305 72 PLZEŇ 3
Tel.: +420 377 160 111
podatelna2300@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: gf9n2e3

třída Tomáše Bati 21
761 86 ZLÍN
Tel.: +420 577 617 111
podatelna3300@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: n69nz5y

Specializovaný finanční úřad
ředitel: Ing. Martin Bortlík

FÚ pro Liberecký kraj
ředitel: Ing. Ivan Škoda

FÚ pro hlavní město Prahu
ředitel: Ing. Václav Žemlička

nábř. Kpt. Jaroše 1000/7
170 00 PRAHA 7
Tel.: +420 220 361 111
podatelna4000@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: 7cs8cge

1. máje 97
460 02 LIBEREC
Tel.: +420 485 211 111
podatelna2600@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: zcqn2bf

Štěpánská 619/28
111 21 PRAHA 1
Tel.: +420 224 041 111
podatelna2000@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: 7nyn2d9

FÚ pro Jihočeský kraj
ředitel: Ing. Pavel Fantyš

FÚ pro Moravskoslezský kraj
ředitel: Ing. Bronislav Kadlubiec

FÚ pro Středočeský kraj
ředitel: Ing. Josef Kuklík

Mánesova 1803/3a
371 87 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tel.: +420 387 722 111
podatelna2200@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: scdnz6b

Na Jízdárně 3162/3
709 00 OSTRAVA PŘÍVOZ
Tel.: +420 596 651 111
podatelna3200@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: 4hun2cu

Na Pankráci 1685/17, 19
140 21 PRAHA 4
Tel.: +420 257 004 111
podatelna2100@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: 6sxny3p

FÚ pro Jihomoravský kraj
ředitel: Ing. Martin Komárek

FÚ pro Olomoucký kraj
ředitelka: Mgr. Barbora Bubeníčková

FÚ pro Ústecký kraj
ředitel: Ing. Jan Havlíček

náměstí Svobody 4
602 00 BRNO
Tel.: +420 542 191 111
podatelna3000@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: qdhny4c

Lazecká 545/22
779 11 OLOMOUC
Tel.: +420 585 541 111
podatelna3100@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: 25nnz67

Velká Hradební 39/61
ÚSTÍ NAD LABEM 1
Tel.: +420 475 252 111
podatelna2500@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: qjfn2bj
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