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Úvodní slovo Generálního ředitele

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi představit Vám Výroční zprávu Finanční správy za rok 2015, která shrnuje výsledky naší 
organizace ve všech oblastech její činnosti. Finanční správa prochází za poslední roky řadou vý-
znamných změn, a ani uplynulý rok nebyl výjimkou. Je potěšující, že se daří vybírat stále více finanč-
ních prostředků do státního rozpočtu na daních i bez zvyšování jejich sazeb.

Rok 2015 byl v daňové oblasti především ve znamení příprav na spuštění kontrolního hlášení DPH 
a také nezbytných prací na projektu elektronické evidence tržeb. Jde o projekty, které v rámci boje 
s daňovými úniky u nás doposud neměly obdoby. Proto byla jejich přípravě věnována náležitá po-
zornost. Jsou to nástroje, které ve spojení s již existujícími či dalšími nově připravovanými nástroji 
povedou k efektivnějšímu výběru daní a k omezení daňových úniků.

Rozšířením spolupráce jednotlivých zúčastněných složek Daňové Kobry v roce 2015 i na území jed-
notlivých krajů, došlo k významnému posunu v potírání těch nejzávažnějších daňových úniků. 

Z důvodu zvyšování efektivity a operativnosti Finanční správy bylo přistoupeno i ke změnám v kapa-
citním rozložení pracovišť a redukci na „neokresních“ územních pracovištích. Významným přínosem 
bylo také využití kontrolních pracovníků při zapojení mimopražských regionů do správy daní v Praze. 
Pro většinu pracovníků Finanční správy byl loňský rok rokem, kdy se z nich stali státní zaměstnanci 
ve smyslu zákona o státní službě. Zákon o státní službě nově komplexně upravil poměry mezi státní-
mi zaměstnanci a správními úřady. Postupy výběrových řízení, hodnocení zaměstnanců, organizace 
a realizace úřednických zkoušek budou i do budoucna zaručovat vyšší objektivitu a transparentnost 
v rámci celé státní správy.

Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat všem našim zaměstnancům za jejich vytrvalou, spole-
čensky velmi přínosnou a důležitou práci, kterou odvádí pro stát. Jsem toho názoru, že z celkového 
pohledu byl rok 2015 rokem úspěšným.
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Daňové subjekty
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Daňové subjekty

Pozn.: údaje k 31. 12. 2015. 
Za rok 2015 byly oproti předcházejícím obdobím u druhu příjmu „odvod z elektřiny ze slunečního záření“ upraveny podmínky výběru.

Finanční správa ČR statisticky sleduje počet subjektů evidovaných v agendách 
správců daní a počet subjektů ekonomicky „aktivních“ ve sledovaném období. 
Za rok 2015 správci daní evidovali 8 292 793 unikátních daňových subjektů. 

Počty daňových subjektů za rok 2015 v členění podle jednotlivých daní uvádí 
následující tabulka.

Přehled počtu daňových subjektů za rok 2015 podle jednotlivých daní

Druh příjmu
aktivníchevidovaných

Počet daňových subjektů

Daň z přidané hodnoty 839 236 563 736 

Daň z příjmů FO - podávajících přiznání 3 404 197 2 147 274

Daň silniční 1 110 097 819 694

Odvod z elektřiny ze slunečního záření 12 5

Daň z příjmů PO 574 074 567 865

Daň z příjmů FO - záv. činnost 673 100 540 273

Daň dědická, darovací a z přev. nemovitostí 625 568 6 319

Odvod z loterií 910 477

12 788 727 9 212 006

Daň z nabytí nemovitých věcí 292 064 210 418

Daň z příjmů - zvláštní sazba (§ 36) 554 640 462 326

Daň z nemovitých věcí 4 714 829 3 893 619

Celkem
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Informace o daňových příjmech 
u nejvýznamnějších daní
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Informace o daňových příjmech u nejvýznamnějších daní

V roce 2015 činila v České republice předepsaná daňová povinnost (daně 
staré a nové daňové soustavy) 673,115 mld. Kč a inkasováno bylo celkem 
670,216 mld. Kč, což představuje výtěžnost ve výši 99,6 %. Základní údaje o da-
ňových povinnostech a inkasu za vybrané druhy daňových příjmů za rok 2015 
shrnuje tabulka.

V porovnání s rokem 2014, kdy celkové inkaso daní staré a nové daňové sou-
stavy dosáhlo 639,007 mld. Kč, došlo k nárůstu celkového výnosu za vybrané 

daně na všech finančních úřadech o částku 31,209 mld. Kč, což představuje 
4,9% meziroční přírůstek. K nejvyššímu nárůstu hodnot inkasa v roce 2015 při 
meziročním srovnání výnosů za všechny vybrané daně došlo u daně z příjmů 
právnických osob o 14,961 mld. Kč, tj. o 12,1 % a dále u DPH o 8,942 mld. Kč, 
tj. o 2,8 %. 
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Informace o daňových příjmech u nejvýznamnějších daní

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

Pozn.: Přehled daňových povinností a inkasa za vybrané druhy daňových příjmů k 31. 12. 2015 v mil. Kč

Druh příjmu Inkaso Výtěžnost (%)Daňová povinnost Rozdíl

DPH - daňová povinnost

Daň z příjmů FO - z přiznání

649 445

1 376

sl. 1
-7 057

1 122

sl. 2 - sl. 1sl. 2
642 388

2 498

98,9

181,6

sl. 2 / sl. 1

Daně spotřební - CELKEM

Odvod z elektřiny ze slunečního záření

-77

1 858

97

74

20

1 932

*

104,0

Daň silniční

Ostat. příjmy, odvody a poplatky

5 537

2 851

276

898

5 814

3 749

105,0

131,5

Daň z převodu nemovitostí

CELKEM

308

673 115

-98

-2 899

210

670 216

68,2

99,6

DPH - nadměrný odpočet a vracení daně

Daň z příjmů FO - závislá činnost

-309 788

135 458

 -996

667

-310 784

136 125

100,3

100,5

Daň z příjmů PO – podávajících daňová přiznání

Odvod z loterií § 41b odst. 1

136 850

1 940

1 290

-3

138 140

1 938

100,9

99,9

Daň dědická

CELKEM NOVÉ DANĚ

28

673 087

3

-2 904

31

670 183

108,8

99,6

Daň z nabytí nemovitých věcí

POJISTNÉ CELKEM

10 297

1 431

685

-3

10 982

1 428

106,7

99,8

DPH - CELKEM

Daň z nemovitých věcí

339 657

10 250

-8 053

63

331 604

10 313

97,6

100,6

Daň z příjmů srážkou § 36

Odvod z loterií § 41b odst. 2, 3, 4

25 176

6 166

-76

-4

25 099

6 162

99,7

99,9

Daň darovací

CELKEM STARÉ DANĚ

-4 588

28

154

5

-4 434

33

*

118,6
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Informace o daňových příjmech u nejvýznamnějších daní

Rok 2013 2015 Index (%) Rozdíl20122011 2014

Daňové inkaso 120 461109 312 123 179113 052 138 140 112,1 14 961
15/14 15-14

Předepsáno 123 914111 365 114 819111 959 136 850 119,2 22 031
Výtěžnost (%) 97,298,2 107,3101,0 100,9 - -

Vývoj inkasa na dani z příjmů právnických osob v letech 2011 – 2015 v mil. Kč

Daň z příjmů právnických osob

Celkový výnos daně z příjmů právnických osob (DPPO) z přiznání dosáhl za rok 
2015 hodnoty 138,1 mld. Kč, což představuje meziroční přírůstek inkasa ve výši 
15,0 mld. Kč, tj. o 12,1 %.

Za účinnosti nové daňové soustavy bylo v minulosti dosaženo zatím nejvyš-
šího inkasa DPPO z přiznání v roce 2008, a to 173,6 mld. Kč. V letech 2009 až 
2011 následoval jeho výrazný pokles v důsledku celosvětové hospodářské krize 
a legislativních změn přijatých zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů spočí-

vajících v postupném snižování základní daňové sazby. Ekonomické oživení za-
počaté v průběhu roku 2013 se pak v důsledku zákonných lhůt splatnosti DPPO 
z přiznání projevilo v inkasu až v roce 2014, kdy dosáhlo úrovně 123,2 mld. Kč. 
V roce 2015 započatý příznivý trend pokračoval a inkaso DPPO z přiznání vzrost-
lo na 138,1 mld. Kč, což je jeho druhá nejvyšší úroveň od účinnosti nové daňové 
soustavy, tj. od roku 1993.
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Informace o daňových příjmech u nejvýznamnějších daní

Vývoj inkasa na dani z příjmů fyzických osob z přiznání v letech 2011 - 2015 v mil. Kč

Daň z příjmů fyzických osob z přiznání

Celorepubliková výše inkasa dosáhla za rok 2015 částky 2,498 mld. Kč. Meziroč-
ní nárůst inkasa u daně z příjmů fyzických osob (DPFO) podávajících přiznání 
tak činil 1,370 mld. Kč. Rozhodujícím důvodem tohoto nárůstu bylo hospodář-
ské oživení ve většině odvětví české ekonomiky. Inkaso roku 2015 se tak přiblí-
žilo hodnotám inkasa roku 2013. Pozitivně působily na nárůst inkasa následující 
faktory:

 pokračující vliv solidárního zvýšení daně, 
 pokračující vliv omezení výše tzv. výdajových paušálů (výdajů stanove-
ných procentem z příjmů), 
 pokračující vliv omezení možnosti čerpat slevu na dani na manželku/
manžela bez vlastních příjmů v případě užití paušálních výdajů, 
 pokračující vliv omezení možnosti čerpat daňové zvýhodnění na vyživo-
vané dítě v případě užití paušálních výdajů, nebo
 zpřísnění podmínek pro odečet zaplacených příspěvků na penzijní při-
pojištění a doplňkové penzijní spoření od základu daně.

Naopak negativně na inkaso dopadlo zavedení nové slevy na dani za umístění 

dítěte, a to ve výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění 
vyživovaného dítěte poplatníka v zařízení péče o děti předškolního věku včetně 
mateřské školy. Tuto slevu mohli poplatníci poprvé uplatnit v rámci daňového 
přiznání za zdaňovací období 2014 v roce 2015, a to ve výši 8 500 Kč. Negativní 
dopad na inkaso byl vyčíslen ve výši 0,45 mld. Kč. Negativně se na inkasu pode-
pisuje také stále se zvyšující počet poplatníků, kteří podávají daňové přiznání 
například pouze s příjmy ze závislé činnosti a mají nárok na vratitelný přeplatek.

V rámci klientského přístupu pracovníci Finanční správy ČR již několik let zajiš-
ťují servis poplatníkům v době podávání daňových přiznání tím, že po dohodě 
se zástupci měst a obcí navštěvují vybrané obce a přímo na místě vybírají da-
ňová přiznání a odpovídají na dotazy poplatníků. Ke zvýšení komfortu přispívá 
i prodloužení pracovní doby na FÚ v tomto období. Přestože se stále zdokona-
luje aplikace pro elektronické podání daňových přiznání (EPO), a tento způsob 
by na straně územních finančních orgánů přinesl snížení pracnosti, zatím tuto 
možnost využívá poměrně malý počet poplatníků. V roce 2015 bylo na DPFO 
elektronicky podáno přes 145 tisíc daňových přiznání. Z toho jen necelých 
54 tisíc přiznání mělo zaručený elektronický podpis.

Rok 2013 2015 Index (%) Rozdíl20122011 2014

Daňové inkaso 3 2612 939 1 1282 680 2 498 221,5 1 370
15/14 15-14

Předepsáno 2 8282 920 -1 7671 180 1 376 - 3 143
Výtěžnost (%) 115,3100,7 -227,1 181,6 - -
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Informace o daňových příjmech u nejvýznamnějších daní

Vývoj inkasa na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v letech 2011 – 2015 v mil. Kč

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

V roce 2015 došlo u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti k me-
ziročnímu přírůstku inkasa ve výši 5,258 mld. Kč. Finanční správa ČR vybrala 
136,125 mld. Kč. 

Meziroční růst inkasa daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti mimo 
jiné vyvolalo zvýšení ekonomického růstu a s tím spojené zvýšení mezd a mírné 

zvýšení míry zaměstnanosti, která v roce 2015 dosáhla nejvyšší úrovně v histo-
rii ČR. Obecná míra nezaměstnanosti 15 - 64letých očištěná od sezónních vlivů 
klesla v prosinci minulého roku na 4,5 %.

Rok 2013 2015 Index (%) Rozdíl20122011 2014

Daňové inkaso 119 787119 373 130 867126 134 136 125 104,0 5 258
15/14 15-14

Předepsáno 117 623118 302 135 207122 721 135 458 100,2 251
Výtěžnost (%) 101,8100,9 96,8102,9 100,5 - -



14

Informace o daňových příjmech u nejvýznamnějších daní

Vývoj inkasa na dani z přidané hodnoty v letech 2011 - 2015 v mil. Kč

Daň z přidané hodnoty

Na dani z přidané hodnoty bylo za rok 2015 dosaženo inkasa ve výši 331,8 mld. 
Kč (z toho 331,6 mld. Kč finančními úřady a 0,2 mld. Kč celními úřady). Oproti 
předchozímu roku došlo k jeho navýšení o 8,9 mld. Kč. 

Po pětiletém období (2008 - 2012), kdy se nedařilo naplnit rozpočet v oblasti 
příjmů z DPH, je rok 2015 třetím rokem v pořadí, kdy k naplnění stanovených 
příjmů státního rozpočtu v oblasti daně z přidané hodnoty došlo. Podle roz-
počtového určení daní od 1. 1. 2013 připadá z celostátního výnosu na dani 
z přidané hodnoty 71,31 % státnímu rozpočtu, 20,83 % obcím a 7,86 % krajům. 

Jedním z nejdůležitějších nástrojů v boji s daňovými úniky, a tedy příznivě 
ovlivňující inkaso DPH, je režim přenesení daňové povinnosti, a to zejména 
ve stavebnictví, které bylo do tohoto režimu implementováno v roce 2012. 
Jde o institut zamezující daňovým únikům z titulu neuhrazení daňové povin-

nosti poskytovatelem zdanitelného plnění. V roce 2015 došlo nařízením vlády 
č. 361/2014 Sb. k rozšíření komodit, na které režim přenesení daňové povin-
nosti dopadá.

Významná jsou také opatření proti daňovým únikům zavedená do zákona 
o dani z přidané hodnoty (ZDPH) od roku 2013 – institut nespolehlivého plátce 
a zveřejňování účtů v registru plátců DPH, obojí i návazně na rozšíření titulů pro 
ručení příjemce zdanitelného plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem zda-
nitelného plnění. Také zavedení povinnosti kauce pro obchodníky s pohonnými 
hmotami má jednoznačně pozitivní dopad na inkaso. Uvedené instituty pro boj 
s daňovými úniky mají svým charakterem zejména preventivní účinek, jejich 
fiskální dopad lze stěží kvantifikovat.

Rok 2013 2015 Index (%) Rozdíl20122011 2014

Daňové inkaso
553 605541 462 604 287595 833 649 445 107,5 45 158

15/14 15-14
Předepsáno

Nadměrný odpočet

544 411

-266 359

532 438

-257 250

618 273

-295 611

571 726

-263 426

642 388

-310 784

103,9

105,1

24 115

-15 173
Výtěžnost (%)

CELKEM

98,3

278 052

98,3

275 188

102,3

322 662

96,0

308 300

98,9

331 604

-

102,8

-

8 942
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Informace o daňových příjmech u nejvýznamnějších daní

Vývoj inkasa daně z nemovitých věcí v letech 2011 - 2015 v mil. Kč

Daň z nemovitých věcí

Oproti roku 2014 došlo v roce 2015 k nárůstu částky předepsané daně z nemo-
vitých věcí o 422 mil. Kč na 10 250 mil. Kč. Inkaso této daně se přitom zvýšilo 
z 9  10 mil. Kč na 10 313 mil. Kč, tj. o 403 mil. Kč. Po mírném poklesu v roce 
2014 se tak jedná o návrat k dlouhodobému trendu růstu předepsané daně 
i jejího inkasa, přičemž jde o nejvýraznější meziroční nárůst od roku 2010, kdy 
došlo ke zdvojnásobení většiny sazeb této daně.

Nárůst předepsané částky daně je jednak důsledkem zvýšení průměrných cen 
za 1 m2 pozemků zemědělské půdy, k němuž došlo s účinností od 1. 1. 2015 
vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 298/2014 Sb., a jednak využitím nových 
kontrolních funkcí systému ADIS, usnadňujících vyhledávání nepřiznaných 
nebo nesprávně přiznaných nemovitých věcí. Na růstu inkasa daně se kromě 
zvýšení daňové povinnosti pozitivně projevilo i zintenzivnění činnosti ve vymá-
hání daně.

Rok 2013 2015 Index (%) Rozdíl20122011 2014

Daňové inkaso 9 5418 568 9 9109 847 10 313 104,1 403
15/14 15-14

Předepsáno 9 5768 676 9 8289 855 10 250 104,3 422
Výtěžnost (%) 99,698,8 100,899,9 100,6 - -
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Informace o daňových příjmech u nejvýznamnějších daní

Vývoj inkasa daně dědické v letech 2011 – 2015 v mil. Kč

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí

Dne 1. 1. 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., 
o dani z nabytí nemovitých věcí, které zrušilo zákon č. 357/1992 Sb., o dani 
dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších před-
pisů, 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. Inkaso daně z převodu nemovitostí se tak postupně 
výrazně snižuje, neboť u převážné většiny převodů nemovitostí, na něž se tato 
daň vztahuje, již bylo daňové řízení ukončeno. Naopak se výrazně zvyšuje in-
kaso daně z nabytí nemovitých věcí, kterou je od 1. 1. 2014 zdaňováno nabytí 
vlastnického práva k nemovitým věcem. 

K 1. 1. 2014 došlo rovněž k transformaci daně dědické a daně darovací pod 
daň z příjmů. Inkaso daně darovací ve srovnání s rokem 2014, kdy činilo 74 mil. 
Kč, pokleslo na částku - 4 434 mil. Kč z důvodu vratek přeplatků daně darovací 
z bezúplatného nabytí povolenek na emise skleníkových plynů pro výrobu elek-
třiny. Inkasa daně dědické jsou nízká, od roku 2009 klesla z důvodu osvobození 
bezúplatného nabytí majetku osobami zařazenými do I. skupiny i II. skupiny 
pod 100 mil. Kč a v roce 2015 činí 31 mil. Kč.

Rok 2013 2015 Index (%) Rozdíl20122011 2014

Daňové inkaso 7178 5976 31 52,5 -28
15/14 15-14

Předepsáno 7576 6272 28 45,2 -34
Výtěžnost (%) 94,7102,6 95,2105,6 108,8 - -
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Vývoj inkasa daně darovací v letech 2011 – 2015 v mil. Kč

Vývoj inkasa daně z převodu nemovitostí v letech 2011 – 2015 v mil. Kč

Inkaso daně z nabytí nemovitých věcí v letech 2014 - 2015 v mil. Kč

Rok

Rok

Rok

2013

2013

2015

2015

2015

Index (%)

Index (%)

Index (%)

Rozdíl

Rozdíl

Rozdíl

2012

2012

2011

2011

2014

2014

2014

Daňové inkaso

Daňové inkaso

Daňové inkaso

3 368

7 660

4 279

7 362

74

3 686

5 600

108

8 894

-4 434

210

10 982

-5 991,9

5,7

196,2

-4 508

-3 476

5 382

15/14

15/14

15/14

15-14

15-14

15-14

Předepsáno

Předepsáno

Předepsáno

3 359

7 365

4 269

6 900

63

4 607

3 506

93

8 581

-4 588

308

10 297

-7 282,5

6,7

293,7

-4 651

-4 299

6 791

Výtěžnost (%)

Výtěžnost (%)

Výtěžnost (%)

100,3

104,0

100,2

106,7

117,5

80,0

159,7

116,1

103,6

-

68,2

106,7

-

-

-

-

-

-
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Vývoj odvodů z loterií podle § 41b, odst. 1 v mil. Kč

Vývoj odvodů z loterií podle § 41b, odst. 2 , 3, 4 v mil. Kč

Odvod z loterií a jiných podobných her

Daňové inkaso z odvodů za rok 2015 činí celkem 8 100 mil. Kč, což vůči roku 
2014 představuje mírný nárůst o 178 mil. Kč. Je tvořeno odvodem z loterií 
a jiných podobných her (§ 41b odst. 1 zákona o loteriích), 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 až 4 zákona o loteriích), kdy 20 % inkasa je příjmem státního rozpočtu a 80 % 
je příjmem rozpočtu obcí.

Kromě toho poplatníci v tomto roce poskytli Českému olympijskému výboru 
částku 527,8 mil. Kč jako peněžní dary na tělovýchovné a sportovní účely. Po-
skytnutí těchto darů, o které lze snížit až do výše 25 % dílčí odvod z loterií, 
umožnila novela zákona s účinností od odvodového období 2014. V roce 2014 
bylo Českému olympijskému výboru odvedeno 430 mil. Kč, tedy o 19 % méně 
než letos.

Rok

Rok

2015

2015

Index (%)

Index (%)

Rozdíl

Rozdíl

2014

2014

Daňové inkaso

Daňové inkaso

1 713

6 209

1 938

6 162

113,1

99,2

225

-47

15/14

15/14

15-14

15-14

Předepsáno

Předepsáno

1 764

6 062

1 940

6 166

110,0

101,7

176

104

Výtěžnost (%)

Výtěžnost (%)

97,1

-

99,9

99,9

-

-

-

-
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Informace o daňových příjmech u nejvýznamnějších daní

Pojistné na důchodové spoření v mil. Kč

Pojistné na důchodové spoření

Pojistné na důchodové spoření bylo zavedeno jako II. pilíř důchodové refor-
my v roce 2013. Pro FÚ jako správce pojistného tato agenda přinesla zvýšení 
pracovní zátěže. Byl budován nový registr účastníků, nový modul ADIS, řešeny 
nové procesní postupy, vydány nové pojistné tiskopisy. Vynaložené úsilí smě-
řující k bezproblémovému fungování správy pojistného na důchodové spoření 
nepřinese očekávaný efekt, neboť tento produkt bude na základě rozhodnutí 
odborné komise vlády zrušen do konce roku 2016.

Rok 2015

Daňové inkaso 1 428
Předepsáno 1 431
Výtěžnost (%) 99,8
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Postupy při správě daní 

Vyhledávací činnost

Místní šetření

Vyhledávací činnost je nedílnou součástí správy daní, která je prováděna nejen 
v průběhu řízení, ale často i před jeho zahájením. Její výsledky jsou využívány 
zejména při přípravě na daňovou kontrolu a mají i přímý vliv na úkony a postu-
py v daňových řízeních, které je tak možno cíleně zaměřit na rizikové oblasti. 
Aktivity vyhledávací činnosti primárně sledují zvýšení efektivnosti a výtěžnosti 
správy daní včetně snížení časových nároků na provádění vlastní daňové kont-
roly a racionalizaci procesů v oblasti nalézacího řízení.

Vyhledávací činnost správce daně byla v roce 2015 nejvíce využívána při ově-
řování správnosti údajů uvedených v žádostech o registraci, v daňových při-
znáních daňových subjektů, při ověřování skutečného sídla daňových subjektů, 
při vyhledávání důkazních prostředků u třetích osob (zejména u dodavatelů 
a odběratelů kontrolovaných daňových subjektů), při ověřování podnětů od 
jiných státních institucí a veřejnosti, při ověřování údajů z rejstříků a dostup-

ných databází a v souvislosti s dožádáním z jiných FÚ. Shromážděné informace 
o daňových subjektech (včetně jejich analýzy) byly využity pro potřeby jednot-
livých správců daně, a to nejen při tvorbě plánu kontrol, ale též při detekování 
řetězců, vyhledání velkých daňových úniků nebo při určení rizikových oblastí 
v rámci správy daní.

Větší důraz na vyhledávací činnost než v předchozích letech začala klást také 
oddělení registrační a vyměřovací, a to hlavně v souvislosti s prověřováním sku-
tečností souvisejících s registracemi nových plátců DPH.

Rozsah a význam vyhledávací činnosti při nových a mnohem komplikovanějších 
typech daňových úniků stále stoupá a má pozitivní dopad na fiskální přínos; zá-
roveň působí jako prevence vůči rizikovému chování v širokém spektru správy 
daní. 

Místní šetření je využíváno jako rychlý a efektivní postup při vyhledávání dů-
kazních prostředků či při ověřování skutečností a nesrovnalostí vyplývajících 
z povinných evidencí, a to nejen v rámci vyhledávací činnosti, ale i v průběhu 
ostatních postupů a daňových řízení. I v tomto roce byl zachován trend největ-
šího využití místních šetření pracovníky kontrolních oddělení.

V roce 2015 byla místní šetření prováděna v rámci činnosti Finanční správy ČR, 
a to konkrétně v návaznosti na jednotlivé postupy (např. v rámci vyhledávací 
činnosti před zahájením daňových řízení, v průběhu daňové kontroly a postupu 

k odstranění pochybností), a dále pak v průběhu nalézacích, registračních řízení 
a v řízeních při placení daní. Prostřednictvím místních šetření bylo v návaznos-
ti na rušení registrací DPH mimo jiné ověřováno, zda byly naplněny zákonné 
podmínky pro jejich zrušení. Význam institutu místního šetření byl spatřován 
i v oblasti zajištění daně (např. při vydání zajišťovacích příkazů) a v oblasti exe-
kučního řízení (např. ke zjišťování majetku a poměrů daňových subjektů či ke 
zjištění pobytu daňového dlužníka) a při prověřování správnosti uplatnění reži-
mu přenesení daňové povinnosti v rámci správy DPH.
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Postup k odstranění pochybností

Postup k odstranění pochybností je v souladu s daňovým řádem zahajován v 
případě, má-li správce daně konkrétní pochybnosti o správnosti, průkaznosti, 
pravdivosti nebo úplnosti podaného řádného a dodatečného daňového tvrze-
ní či dalších písemností předložených daňovými subjekty. U pochybností for-
málního charakteru správce daně nejprve využívá méně formální postupy, jako 
jsou telefonické konzultace, e-maily a SMS, respektující základní zásady správy 
daní. Postup k odstranění pochybností je zahajován až v případě, kdy se ne-
podaří odstranit nedostatky v podáních daňových subjektů touto neformální 
cestou a zároveň správce daně dospěje k závěru, že nebude potřebné provádět 
kapacitně náročnou daňovou kontrolu. Z dosažených výsledků je však patrné, 
že postup k odstranění pochybností byl i v roce 2015 velice významným nástro-
jem při správě daní.

Postup k odstranění pochybností byl v uplynulém roce použit a ukončen ve 24 

062 případech a z tohoto celkového počtu bylo 11 970 postupů k odstranění 
pochybností ukončeno s rozdílem oproti hodnotám deklarovaným daňovými 
subjekty v daňových tvrzeních. Téměř v polovině prověřovaných případů tedy 
byly správcem daně zjištěny nesrovnalosti.

Stejně jako v předchozích letech byl i v roce 2015 postup k odstranění pochyb-
ností využíván zejména v oblasti DPH, neboť ze všech postupů k odstranění 
pochybností ukončených v roce 2015 jich bylo provedeno právě v rámci sprá-
vy této daně téměř 73,4 %. Proto v roce 2015 správci daně soustředili svoji 
pozornost zejména na prověřování pochybností spojených s daňovými subjek-
ty obchodujícími s rizikovými komoditami (např. s barevnými a drahými kovy, 
s masem, s pohonnými hmotami, atd.). Nárůst změny daňových povinností byl 
zaznamenán nejen v oblasti DPH, ale i v oblasti daní z příjmů, kde oproti roku 
2014 došlo k nárůstu o 46,7 %.

Přehled o počtu a výsledcích postupů k odstranění pochybností k 31. 12. 2015

Daň

Počet
ukončených
s rozdílem

Daňové
povinnosti

Nadměrného
odpočtu

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

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

Ztráty
Počet

ukončených
z přidané hodnoty 17 672 10 011 7 459 754
z příjmů PO 1 362 419 488 167 -8 051
z příjmů FO 
CELKEM

5 028
24 062

1 540
11 970

14 369
7 962 290

-3 105 244

-3 105 244
3 892
-4 159
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Daňová kontrola

Celková výše doměřené daně z daňových kontrol v roce 2015 činí 15 721 mil. 
Kč, což představuje nárůst o 63,5 % oproti roku 2014. Největší část tvoří domě-
řená DPH, která představuje 86,9 % z celkové hodnoty doměřené daně. Oproti 
roku 2014 došlo ke zvýšení doměrku u DPH o 5 402 mil. Kč, což na této dani 
představuje nárůst o 65,4 % oproti roku 2014. Stejně jako v předchozích letech 
došlo i v roce 2015 ke zvýšení celkové efektivity daňových kontrol, neboť do-
měrek na jednu kontrolu činí 572 tis. Kč, což představuje nárůst téměř o 121 % 
oproti roku 2014.

Detekování a kontrola daňových subjektů, u kterých existuje podezření na 
možné zapojení do podvodných řetězců, klade vysoké nároky na kontrolní 
pracovníky nejen po odborné či psychické stránce, ale zároveň má značný vliv 
i na množství nutně vynaloženého času na danou kontrolu.

Vzhledem ke stále náročnějším daňovým kontrolám, při nichž jsou identifiková-
na stále složitější schémata daňových podvodů, je nezbytné zdůraznit pozitivní 

vliv prohlubující se spolupráce mezi finančními úřady, Celní správou a Policí ČR 
a to i v návaznosti na aktivnější spolupráci mezinárodního rozsahu.

Oproti roku 2014 došlo k výraznému nárůstu výše doměřené daně na DPH. 
K tomuto faktu podstatnou měrou přispělo odhalení rozsáhlých podvodných 
řetězců obchodníků s různými komoditami a poskytovateli služeb (např. dra-
hými kovy, hutním materiálem, tabákovými výrobky, tiskařskými stroji, pohon-
nými hmotami, telekomunikačními službami, reklamními službami, atd.). Ná-
vazně po zjištění, že určitá komodita (či služba) je předmětem obchodování 
v rámci řetězových obchodů DPH zatížených podvodem, jsou ze strany Finanční 
správy ČR (mimo jiné) iniciovány změny zákonné úpravy režimu přenesení da-
ňové povinnosti. Plátci daně zapojení v podvodných řetězcích však na změny 
DPH reagují pružně a svoji činnost (zatíženou daňovým podvodem) přenášejí 
na komodity jiné. Za rizikové komodity jsou (vedle výše uvedených komodit 
a služeb) považovány i další druhy zboží, a to např. řepkový olej, minerální oleje, 
maso, elektřina, plyn a další.
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Přehled o počtu a výsledcích daňových kontrol k 31. 12. 2015 v tis. Kč

Druh příjmu Počet
kontrol

Doměřeno
z kontrol

Změna
ztráty

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

Počet
subjektů *

Daň z přidané hodnoty

Daň z příjmů zvl. sazba (§ 36)

542 101

462 326

10 130

1 223

Daň z příjmů PO

Daň z nemovitých věcí

567 865

3 893 619

4 396

370

Daň z příjmů FO - podáv. přiznání

Daň dědická darovací a z přev. nemovitostí

Daň silniční

Daň z příjmů FO - závislá činnost

Daň z nabytí nemovitých věcí

CELKEM

1 305 647

6 319

819 694

540 273

210 418

8 348 262

5 714

0

2 134

3 479

1

27 447

13 660 791
1 761 077 -992 677
178 242 -265 748

43 021
576

0

66 314

0
11 294

15 721 315 -1 258 425



25

Postupy při správě daní 

Podněty předané orgánům činným v trestním řízení

Spolupráci orgánů Finanční správy ČR a jednotlivých složek orgánů činných 
v trestním řízení (OČTŘ) lze charakterizovat a vyhodnotit jakožto pozitivně 
se vyvíjející, smysluplnou a korektní, se zvyšující se efektivitou. Počet požadav-
ků vyřizovaných v roce 2015 Finanční správou ČR pro Policii ČR činil celkem 
4 100, z toho pak 585 bylo vyřizováno pro speciální složky PČR, naopak Finanční 
správa ČR vůči speciálním složkám PČR vznesla 135 požadavků. V roce 2015 
byla také zintenzivněna spolupráce na poli vzájemného vzdělávání a koordina-
ce jednotlivých činností.

Dne 11. 4. 2014 byla ministrem financí a ministrem vnitra podepsána dohoda 
o spolupráci, výměně informací a koordinaci. Vznikla tak tzv. Daňová Kobra, kte-
rá má spoluprací jednotlivých složek a meziresortní součinností Finanční správy 
ČR, Policie ČR a Celní správy ČR zefektivnit boj proti nejzávažnějším daňovým 
únikům. Jednotlivé složky mohou efektivně spolupracovat při řešení závaž-
ných kauz, ve zrychleném režimu si vzájemně poskytovat relevantní informace 
a využívat analytické a datové zdroje, jimiž disponují.  Součinnost jednotlivých 
fází daňového a trestního řízení umožňuje přijímání účinných opatření správce 
daně a OČTŘ k ochraně státního rozpočtu, včasné odhalení protiprávního jed-
nání s možností zabránění vzniku škody a realizaci stíhání trestné činnosti již 

v jejím průběhu, s primárním zaměřením na hlavní organizátory, a tím narušení 
celé struktury organizované trestné činnosti. Dle ohlasů laické i odborné veřej-
nosti mají medializované výsledky činnosti Daňové Kobry i preventivní efekt.

Na základě pozitivních zkušeností z projektu Daňová Kobra celostátního cha-
rakteru byl od 1. 1. 2015 zřízen nově strukturovaný model. Člení se na Centrální 
Kobru, na níž se podílí Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, Gene-
rální finanční ředitelství a Generální ředitelství cel, a nově vzniklou Regionální 
Kobru za účasti krajských policejních ředitelství, regionálních orgánů Finanč-
ní správy ČR a regionálních orgánů Celní správy ČR. Za rok 2015 bylo činností 
Daňové Kobry zajištěno nebo zabráněno škodě v úhrnné výši 2,735 mld. Kč, 
přičemž za dobu celkové činnosti Daňová Kobra zachránila pro státní rozpočet 
prostředky ve výši 4,1 mld. Kč.

Potenciál dalšího významného posílení uvedené koordinované činnosti v zájmu 
ochrany státního rozpočtu lze spatřovat v aktu Dohody o spolupráci uzavřené 
dne 16. 12. 2015 mezi zástupci Finanční a Celní správy ČR.
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Vývoj podnětů předaných finančními úřady orgánům činným v trestním řízení v mil. Kč

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

Ohledně trest-
ného činu

Zkrácení
daně (§ 240)

Jiného 
(§ 241)

2011

1 325

1 432

107

1 555

1 711

156

1 164

1 294

130

1 294

1 476

182

1 512

1 699

187

218

223

5

6 452

6 803

351

9 367

9 447

80

4 886

4 980

94

7 034

7 134

100

10 603

10 706

103

3 569

3 572

3

20112012 20122013 20132014 20142015 2015Rozdíl
15-14

Rozdíl
15-14

Počet případů Částka

CELKEM
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Ostatní agendy

Cenová kontrola

Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně

V rámci Finanční správy ČR vykonává kompetence v cenové kontrole Specializo-
vaný finanční úřad (SFÚ). Kontrolní činnost v roce 2015 provádělo 48 pracovní-
ků a byla zaměřena na ověřování dodržování regulačních pravidel stanovených 
zákonem o cenách a navazujícími cenovými výměry Ministerstva financí a Mini-
sterstva zdravotnictví a dále na posouzení, zda při uplatňování neregulovaných 
cen nedošlo ke zneužití hospodářského postavení prodávajícího či kupujícího. 
Kromě toho bylo také kontrolováno, zda prodávající jednotlivých druhů zboží 
plní své evidenční a informační povinnosti stanovené zákonem o cenách. 

V oblasti maximálních cen byly kontroly zaměřeny na ceny nájemného z po-
zemků nesloužících k podnikání nájemce, především nájemného z pozemků 
pro veřejná pohřebiště, dále na ceny mléčných výrobků pro žáky a také na ceny 
zdravotních výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Nejvíce kontrol bylo provedeno v nejsložitější oblasti věcného usměrňování 
cen – v oblasti vody pitné dodávané odběratelům a odvádění a čištění odpad-
ních vod, dále pak v oblastech ceny veřejné vnitrostátní pravidelné autobu-
sové dopravy, ceny sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního od-

padu. V souladu s platným cenovým výměrem Ministerstva zdravotnictví pak 
byly prováděny cenové kontroly zdravotních výkonů nehrazených z veřejného 
zdravotního pojištění v oborech oftalmologie, gynekologie, plastické chirurgie, 
stomatologie a dentální hygieny. Časově nejnáročnější kontroly byly provedeny 
ve věci porušení zákona o cenách zneužitím hospodářského postavení. Nejčas-
tějším kontrolním zjištěním bylo nedodržení závazného postupu při kalkulaci 
ceny a sjednání cen, jejichž výše a kalkulace nebyla v souladu s podmínkami 
věcného usměrňování podle zákona o cenách v důsledku zahrnutí nákladů vyš-
ších, než ekonomicky oprávněných a s regulovanou službou nesouvisejících.

V průběhu roku 2015 bylo ukončeno celkem 250 kontrol a ve správním řízení 
bylo vydáno 117 rozhodnutí o uložení pokuty v celkové výši 153,6 mil. Kč, což 
představuje oproti roku 2014 nárůst o více než 146 mil. Kč. Tento obrovský 
nárůst byl způsoben uložením pokuty ve výši 150 mil. Kč jednomu kontrolo-
vanému subjektu za zneužití výhodnějšího hospodářského postavení. Poruše-
ní cenových předpisů bylo zjištěno v cca 47 % provedených kontrolních akcí. 
Za období roku 2015 bylo vyřízeno 55 podnětů, z toho 21 bylo oprávněných. 

Jednou ze stěžejních činností finančních úřadů při výkonu správy odvodů za 
porušení rozpočtové kázně je činnost kontrolní. V případech, kdy kontrola zjistí 
porušení rozpočtové kázně, je ukládán odvod za porušení rozpočtové kázně 
a příslušné penále za jeho prodlení. Kontroly jsou prováděny na základě vlastní 
vyhledávací činnosti nebo na základě zasílaných podnětů. Aby se snížila admi-
nistrativní zátěž daňových subjektů v případech, kdy finanční úřady disponují 
dostatkem důkazních prostředků od předkladatele podnětu, přistoupí se pří-
mo k daňovému řízení a následnému vyměření odvodu za porušení rozpočtové 

kázně bez kontroly. Za rok 2015 tak bylo v porovnání s rokem předchozím pro-
vedeno o 31,5 % méně kontrol. S tímto trendem však souvisí i nárůst provede-
ných daňových řízení bez kontroly o 232 %.

V roce 2015 bylo provedeno celkem 5 184 kontrol a 711 daňových řízení bez 
kontroly, prověřeno bylo celkem 8 892 projektů za celkem 68 787,3 mil. Kč. 
Za pozitivní lze považovat zvyšující se podíl kontrol s nálezem (2 182 kontrol) 
na celkovém počtu provedených kontrol a místních šetření, který dosahuje 
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42 %. Téměř každá druhá kontrola tak byla finančními úřady ukončena se zjiš-
těním porušení rozpočtové kázně. 

Proti rozhodnutí finančních úřadů bylo v roce 2015 podáno celkem 344 odvo-
lání, která směrovala proti částce 4 723,9 mil. Kč. Z celkového počtu podaných 
odvolání bylo zcela nebo částečně vyhověno v 81 případech a ve 261 případech 

bylo odvolání zcela zamítnuto.

Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně v roce 2015 vykonávalo všech 15 
finančních úřadů, a to v počtu cca 486 pracovníků, na Odvolacím finančním ře-
ditelství správu odvodů za porušení rozpočtové kázně vykonávalo 8 pracovníků.

Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

V roce 2015 provedli pracovníci státního dozoru Specializovaného finanční-
ho úřadu celkem 7 427 kontrol zaměřených na dodržování zákona o loteriích 
a podmínek vyplývajících z povolení k provozování loterií a jiných podobných 
her vydávaných Ministerstvem financí ČR. Oproti roku 2014 došlo k poklesu 
počtu kontrol o více než 3 500, neboť byly ve zvýšené míře využívány úkony 
předcházející kontrole a kontrolní činnost byla cíleně směřována do rizikových 
oblastí na úkor plošných rutinních kontrol. Ze strany Specializovaného finanč-
ního úřadu bylo ve správních řízeních řešeno 642 porušení zákona o loteriích 
a yly uloženy pokuty v úhrnné výši 33,3 mil. Kč, což oproti roku 2014 činí pokles 
o cca 700 000 Kč.

Mezi nejčastější porušení, která byla při kontrolách zjištěna, patří provozová-
ní loterie a jiné podobné hry bez povolení, nepřítomnost osoby odpovědné 
za jednání se státním dozorem, nenahlášení odpovědné osoby, nezajištění do-
zoru osoby odpovědné za zákaz vstupu osob mladších 18 let a nedostatky vy-
plývající z monitoringu živých her v kasinech. 

Problematika odhalování nelegálně provozovaných technických zařízení, pře-
devším tzv. kvízomatů, ale i klasických výherních hracích přístrojů, se stala 

i v roce 2015 prioritou Specializovaného finančního úřadu, neboť oproti roku 
2014 byl zaznamenán opětovný nárůst této nezákonné činnosti. V rámci vel-
kého množství kontrolních akcí na celém území ČR bylo zjištěno provozování 
cca 1700 ks nepovolených technických zařízení ve více než 500 provozovnách. 
Nejrozsáhlejší kontroly nelegálního provozování byly provedeny na území Pra-
hy, Brna, Českých Budějovic a ve Zlínském kraji. Veškerá zjištění byla řešena 
v rámci velkého počtu správních řízení a byla také předávána formou trestních 
oznámení Policii ČR. Provozovatelům nepovolených technických zařízení byly 
uděleny pokuty v úhrnné výši přesahující 31 mil. Kč. Kontrolní činnost se ve vět-
ší míře zaměřila rovněž na kontrolu provozování živých her v kasinech, neboť i 
tato oblast byla zahrnuta mezi priority státního dozoru.

V neposlední řadě se SFÚ zaměřil na průběžnou kontrolu finančních toků provo-
zovatelů centrálních loterních systémů, lokálních loterních systémů a systémů 
elektromechanických rulet. Výsledky průběžného monitoringu slouží zejména 
pro analýzu zaměření kontrolní činnosti u provozovatelů těchto systémů a také 
pro kontrolu správnosti výše odvodů z loterií a jiných podobných her.
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Výměna informací na dožádání a z vlastního podnětu

V současné době je pro oblast administrativní spolupráce v účinnosti směrnice 
o správní spolupráci v oblasti daní, kde je zapracována řada změn, týkajících 
se především používání standardizovaných formulářů, lhůt pro poskytování in-
formací a povinné automatické výměny informací.

Česká republika se i nadále aktivně podílí na boji proti škodlivým daňovým 
praktikám a zefektivňování mezinárodní spolupráce v oblasti daní za podpory 
ze strany EU i OECD či skupiny G 20. V roce 2015 byly v rámci celorepublikové 
kontrolní akce Finanční správy ČR u vybraných českých daňových subjektů pro-
vedeny desítky šetření zaměřených na vazby a transakce se subjekty v jurisdik-
cích s preferenčním daňovým režimem, kdy došlo k dodatečnému stanovení 
daňové povinnosti cca 50 miliónů korun; řada případů bude ukončena v roce 
2016. 

Novým podkladem pro spolupráci daňových správ je od 1. 1. 2015 Úmluva 
o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech, která upravuje mezi-
národní správní spolupráci nejen v oblasti daní, ale také v oblasti sociálního 
a zdravotního pojištění. Jde o Mnohostrannou dohodu příslušných orgánů 
o automatické výměně informací o finančních účtech (tzv. globální standard), 
kterou podepsali zástupci států, které počítají s uplatňováním globálního stan-
dardu výměny informací s cílem uskutečnit první výměnu informací již v roce 

2017 za rok 2016.

Dalším nástrojem pro mezinárodní daňovou spolupráci jsou pracovní ujedná-
ní ve formě memorand o porozumění o vzájemné administrativní spoluprá-
ci daňových správ, která upřesňují praktické postupy provádění mezinárodní 
spolupráce, zejména ve formě automatické výměny informací a simultánních 
daňových kontrol. Česká republika do současné doby uzavřela 15 takových me-
morand. Na podkladě dvou uzavřených memorand, se Slovenskou republikou 
a Spolkovou republikou Německo, probíhá tzv. přímá přeshraniční spolupráce 
ve formě výměny informací na úrovni pověřených příhraničních finančních úřa-
dů.

Finanční správa ČR plně využívá všechny tři formy výměny informací: výměnu 
informací na dožádání, poskytování informací z vlastního podnětu (spontánní 
výměnu informací) a automatickou (pravidelnou) výměnu informací. Pokud jde 
o četnost korespondence spojené s výměnou informací na dožádání a z vlast-
ního podnětu, bylo v roce 2015 zaznamenáno na centrální úrovni GFŘ 1 098 
výměn korespondence. Přímá spolupráce se Slovenskem na úrovni finančních 
úřadů činila 68 výměn korespondence a s Bavorskem a Saskem 67 výměn ko-
respondence.

Česká republika obdržela ze zahraničí celkem 226 případů mezinárodní výmě-
ny informací na dožádání a spontánních výměn informací (z vlastního podně-
tu). Do zahraničí bylo zasláno 198 těchto žádostí. Největší podíl přeshraniční 
spolupráce zůstává se Slovenskem, Německem, Polskem, Rakouskem a Francií 
a mimo státy Evropské unie se jedná zejména o Bělorusko a Ukrajinu. Co se týká 

dohod o výměně informací v daňových záležitostech tzv. „TIEA“ (Tax Informati-
on Exchange Agreements = bilaterální dohody o výměně informací v daňových 
záležitostech), byla v roce 2015 největší frekvence výměn s Britskými Panen-
skými ostrovy.
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Automatická výměna informací

FATCA

Mezinárodní pomoc při vymáhání některých finančních pohledávek

Na rozdíl od informací na dožádání nebo poskytovaných z vlastního podnětu, 
kde existuje konkrétní podezření vztahující se k určitému daňovému subjektu, 
při automatické neboli pravidelné výměně informací jsou hromadně vyměňo-

vány informace určitého typu, přičemž dochází k prověřování všech relevant-
ních daňových subjektů. V roce 2015 nedošlo v této oblasti oproti předcházejí-
címu roku k žádným zásadním změnám.

V roce 2014 byla podepsána mezi Českou republikou a Spojenými státy ame-
rickými Dohoda o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním 
měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o infor-
macích a jejich oznamování, obecně známá jako FATCA - Foreign Account Tax 
Compliance Act. V návaznosti na tuto Dohodu byl přijat zákon o výměně in-
formací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy 
daní, který upravuje výměnu informací podle této dohody, včetně postupů pro 

shromažďování příslušných informací finančními institucemi a předávání těch-
to informací správci daně. V září 2015 obdržely daňové správy ČR a USA první 
informace od svých finančních institucí o příjmech daňových rezidentů druhé-
ho státu, které si následně navzájem vyměnily. Česká republika tak přijala in-
formace v podobě cca 7 000 záznamů o příjmech českých daňových rezidentů.

Analýza dat roku 2015 ukazuje na zcela mimořádný nárůst agendy mezinárodní 
pomoci při vymáhání. Od roku 2011, kdy bylo vyřízeno 225 žádostí, se počet 
žádostí každoročně mírně navyšuje. V roce 2015 však při porovnání s rokem 
2014 došlo až k 74% nárůstu nově vyřizovaných žádostí, kdy jejich počet vzrostl 
ze 377 na 657 nově vyřizovaných žádostí. Vysoký nárůst byl způsoben zejména 
více než trojnásobným navýšením počtu odchozích žádostí o vymáhání pohle-
dávky v zahraničí. Rozhodující podíl (62 %) činily žádosti Finanční správy České 
republiky o vymožení vratek DPH evidovaných u tuzemských daňových subjek-
tů v jiných státech Evropské unie. Další nárůst těchto typů žádostí lze očekávat 
v roce 2016 v souvislosti s přijetím a nabytím účinnosti příslušné právní úpravy 
na Slovensku. Celková částka, která byla v roce 2015 prostřednictvím postižení 
vratek DPH v zahraničí vymožena, činí 9,2 mil. Kč. Výrazný nárůst o 61 % byl 

zaznamenán také u odchozích žádostí o informace a o 44 % u příchozích žádostí 
o vymáhání. Nárůst vykázaly i odchozí a příchozí žádosti o doručení.

Celkový počet zpracovaných podání vztahujících se k jednotlivým žádostem 
o mezinárodní pomoc v roce 2015 činil 6 422, což je nárůst o 51 % oproti roku 
2014 (4 253). Také pokračoval nárůst agendy související s poskytováním infor-
mací jinému členskému státu EU o vratitelném přeplatku na daních z příjmu 
u subjektů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí. Nejvíce informací o vratitel-
ném přeplatku bylo poskytnuto do Velké Británie (27), Německa (15) a nově i 
do Rakouska (11). Poprvé od roku 2012, kdy započala výměna informací o vra-
titelných přeplatcích na daních z příjmu, obdržela Česká republika tyto informa-
ce ze členského státu Evropské unie, a to ze Švédska.
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Zdaňování nadnárodních podniků, problematika převodních cen

Mezinárodní spolupráce při správě daně z přidané hodnoty

Problematika převodních cen je celosvětově vnímána jako velice riziková ob-
last, která bývá nadnárodními skupinami využívána k daňovému plánování 
a často i k daňovým únikům. Finanční správa ČR se v roce 2015 zaměřovala 
na kontrolu převodních cen více, než kdykoliv předtím, a v tomto trendu bude 
pokračovat i v roce 2016.

V roce 2015 byly dokončeny práce na programu BEPS, zpracovávaném pod zá-
štitou OECD, který byl ve značné míře zaměřen na zdaňování nadnárodních 
skupin. Protože se neustále zvyšuje počet transakcí mezi spojenými osobami 
a značná část trhu je ovlivněna vztahy ve skupinách, Finanční správa ČR prů-
běžně upravuje svoji správní praxi tak, aby odpovídala závěrům týkajícím se 
převodních cen. Ke kontrolním účelům byla od zdaňovacího období roku 2014 
zavedena nová příloha daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob (sa-
mostatná příloha k položce 12 I. oddílu – přehled transakcí se spojenými oso-

bami), kde jsou spřízněné subjekty splňující definovaná kritéria povinny uvést 
transakce mezi spojenými osobami. S výstupy z této přílohy pracovala Finanční 
správa ČR v roce 2015 poprvé.

Data získaná z povinné přílohy daňového přiznání umožňují Finanční správě 
ČR lépe cílit daňové kontroly pouze na potenciálně rizikové daňové subjekty 
a transakce. Příprava na daňovou kontrolu převodních cen i kontrola samotná 
je díky tomu mnohem efektivnější a zároveň méně zatěžuje daňové poplatníky, 
kteří mají nastavené převodní ceny v souladu se zákonem a mezinárodně uzná-
vaným principem tržního odstupu. 

V roce 2015 bylo v řešení dohodou podle smluv o zamezení dvojímu zdanění 
nebo podle Arbitrážní konvence celkem 20 případů.

Mezinárodní administrativní spolupráce při správě DPH je realizována zejmé-
na na základě výměny informací se zahraničními daňovými správami, přičemž 
je kladen důraz na zamezení daňových úniků a podvodů v rámci jednotného 
vnitřního trhu EU. Výměna informací o uskutečněných dodáních zboží a po-
skytnutí služeb do jiného členského státu je prováděna prostřednictvím elek-
tronického systému VIES (VAT Exchange Information System).

Pokud plátce DPH uskuteční dodání zboží do jiného členského státu či poskyt-
ne služby s místem plnění v jiném členském státě, a současně je povinen při-
znat daň příjemce služby, má zákonnou povinnost podat tzv. souhrnné hlášení. 
Identifikovaná osoba naproti tomu podává souhrnné hlášení pouze v případě, 
že uskutečnila poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě a sou-

časně je povinen přiznat daň příjemce služby. Za rok 2015 podalo souhrnné 
hlášení o dodání zboží nebo služeb do jiného členského státu 84 628 plátců 
DPH a 3 232 identifikovaných osob. 115 230 plátců DPH a 1 506 identifikova-
ných osob vykázalo v daňovém přiznání pořízení z jiného členského státu.

Za rok 2015 bylo zpracováno celkem 8 948 příchozích a odchozích žádostí o in-
formace a spontánních informací, včetně dotazů na registrační data plátců DPH 
a identifikovaných osob. Z ČR do EU bylo odesláno 4 439 žádostí o informace 
a spontánních informací. Z jiných členských států EU bylo naopak přijato 4 509 
žádostí o informaci a spontánních informací. Při automatické výměně infor-
mací bez předchozí žádosti se mezi státy EU sdělují předem určené informace, 
které jsou předávány, jakmile jsou k dispozici, nejpozději však do tří měsíců 
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od konce kalendářního čtvrtletí, v němž byly získány. 

Specifickým typem administrativní spolupráce je doručování správních aktů 
a rozhodnutí, které se týkají uplatňování právních předpisů o DPH na území 
jednoho členského státu, přičemž písemnost je doručena adresátovi v jiném 
členském státě prostřednictvím příslušného orgánu v tomto jiném členském 
státě. Celkem bylo v roce 2015 doručeno 79 žádostí o doručení, z toho 59 od-
chozích žádostí a 20 příchozích žádostí. Dále jsou prováděny i tzv. souběžné 
(multilaterální) kontroly, které jsou zahajované správci daně více členských stá-
tů.

V souvislosti s postupy pro vracení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 
ES osobám povinným k dani usazeným v jiném členském státě, než ve členském 
státě vracení daně, je provozován elektronický systém. Počet obdržených žá-
dostí zaslaných z EU do ČR (jakožto státu vracení daně) v roce 2015 činil 23 698 
a naopak počet žádostí, zaslaných českými žadateli do států EU, dosáhl v uve-
deném roce počtu 29 410.

Pro účely intrakomunitárních obchodů je pro veřejnost zavedena služba ově-
řování daňového identifikačního čísla (DIČ) osob registrovaných v jiných člen-

ských 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 ČR nebo u místně příslušeného finančního úřadu, a to telefonicky, poš-
tovní zásilkou, e mailem, popřípadě v rámci osobní návštěvy. V roce 2015 bylo 
podáno přes systém VIES 95 357 dotazů na ověření zahraničních DIČ.

Od roku 2015 mohly osoby povinné k dani nově plně využívat zvláštní režim 
jednoho správního místa tzv. Mini-One-Stop-Shop (MOSS). Této možnosti vyu-
žilo 423 osob povinných k dani, které přes ČR deklarovaly poskytnutí vybraných 
služeb do ostatních členských států v celkové výši 2 795 291,70 EUR. Z ostatních 
členských států bylo za rok 2015 do ČR deklarováno poskytnutí vybraných slu-
žeb ve výši 32 503 754,54 EUR.

Ve vztahu ke třetím zemím je mezinárodní administrativní spolupráce při sprá-
vě 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.
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Spolupráci s daňovou správou Slovenska lze díky společným historickým koře-
nům, neexistenci jazykové bariéry a podobnému vývoji po rozdělení obou zemí 
považovat za unikátní. Na základě sjednané mezinárodní smlouvy „Ujednání 
o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí Čes-
ké republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky“ probíhá na principu 
reciprocity každoročně několik pracovních jednání zaměřených na specifické 
oblasti činnosti daňové správy. V roce 2015 byla tato pracovní jednání zamě-
řená např. na boj proti daňovým únikům u DPH, kontrolní hlášení u DPH, nebo 
kontrolu řetězových obchodů s rizikovými komoditami.

Ve druhé polovině května 2015 uspořádala Finanční správa ČR prestižní jed-
nání zástupců Výkonného výboru Evropské organizace daňových správ (IOTA). 
Výkonný výbor IOTA představuje po Valném shromáždění IOTA druhý nejvyš-
ší orgán, který řídí tuto organizaci mezi jednotlivými valnými shromážděními 
a je složen z 9 členů, kteří jsou voleni na jedno roční období. Na programu 
výkonného výboru je obvykle rozhodování o otázkách, které mají zásadní vliv 
na chod organizace, např. rozpočet, pracovní program, atd. Nicméně tento 
květnový výkonný výbor byl výjimečný i tím, že se během něj uskutečnily poho-
vory s kandidáty na obsazení pozice Výkonného sekretáře IOTA.

V průběhu Valného shromáždění IOTA, které se konalo začátkem července 2015 
v nizozemském Rotterdamu, obhájila ČR i potřetí svůj mandát ve výkonném 
výboru na období 2015 – 2016. To jí i nadále dává pravomoc přijímat a rozho-
dovat o záležitostech, které jsou v přímé souvislosti s činností IOTA a zaujímat 

stanovisko k návrhům předloženým členskými zeměmi IOTA.

V rámci programu Fiscalis se rok 2015 nesl ve znamení organizačního zajištění 
dvou významných akcí v ČR.

První akce se uskutečnila v březnu a šlo o setkání pracovní skupiny „Euro-
fisc“, která je zaměřena na odhalování nových rizik v oblasti DPH. Toto setkání 
se koná maximálně dvakrát do roka, a tak ČR měla nejen příležitost organizačně 
zajistit toto setkání, ale i šanci podělit se o své zkušenosti z oblasti DPH s jinými 
členskými státy EU. Celkem se této akce zúčastnilo 53 zástupců členských států 
EU a Evropské komise. 

Druhá akce Fiscalis se uskutečnila počátkem listopadu 2015 a tematicky byla 
zaměřena na oblast zdaňování energetických produktů používaných v rám-
ci metalurgických a mineralogických procesů. Celkem se této akce zúčastnilo 
37 zástupců členských států EU a Evropské komise. 

Kromě těchto akcí Finanční správa České republiky realizovala pět příchozích 
working visit, které pořádaly GFŘ, SFÚ, FÚ pro Středočeský kraj a FÚ pro Jiho-
moravský kraj. 

Celkově se tak akcí v rámci programu Fiscalis v roce 2015 zúčastnilo 129 pracov-
níků Finanční správy ČR.
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Finanční správa ČR i v roce 2015 poskytovala daňové veřejnosti plný informační 
servis, a to prostřednictvím široké škály komunikačních kanálů – předně pomo-
cí internetových stránek (http://www.financnisprava.cz), komunikací s médii, 
informačních letáků, telefonů, e-mailů, ale i prostřednictvím sociálních sítí jako 
jsou Facebook, YouTube a  Twitter. Důraz byl kladen na zvýšení proklientského 
přístupu a na rychlost předávání informací veřejnosti. I z těchto důvodů v roce 
2015 vznikl na Twitteru nový profil tiskové mluvčí GFŘ, jehož cílem je nejen 
informovat o proběhlých událostech, ale rovněž upozorňovat na to, co se bude 
konat v nejbližší době.

Na YouTube kanálu Finanční správy ČR a ve videogalerii na stránkách Finanční 
správy ČR přibyla nová návodná videa, například ke způsobům podávání da-
ňových přiznání či k možnostem placení daní. Ke zhlédnutí jsou k dispozici též 
záznamy z tiskových konferencí nebo z kontrolně-exekučních akcí v terénu.

Vzhledem k zavádění nových nástrojů typu kontrolní hlášení a elektronická evi-
dence tržeb se Finanční správa ČR zaměřila na intenzivní informování o nad-

cházejících daňových povinnostech. V této souvislosti se uskutečnila řada kon-
ferencí a seminářů pro laickou i odbornou veřejnost.

Finanční správa ČR se také začala více věnovat problematice „daňové gramot-
nosti“ a kromě přednášek ve školách a na univerzitách se úspěšně rozvinu-
la i zajímavá spolupráce s budoucími žurnalisty. Formou workshopů jim byly 
představeny možnosti přístupu k objektivním informacím o daňové problema-
tice a o činnosti Finanční správy ČR vůbec. Je to jedna z cest, jak zkvalitnit úro-
veň daňových informací prezentovaných v médiích.

V uplynulém roce se na internetových stránkách Finanční správy ČR podařilo 
zpřehlednit informace o chystaných dražbách zabavených movitých i nemovi-
tých věcí daňových dlužníků, které jsou veřejností hojně navštěvované. Došlo 
i na postupné rozšíření a zkvalitnění informací dostupných na internetových 
stránkách Finanční správy ČR v anglickém jazyce.

Dotazy veřejnosti

Pracovníci Finanční správy ČR z celé republiky zodpověděli veřejnosti tisíce te-
lefonických a e-mailových dotazů; jen Generální finanční ředitelství písemně 
vyřídilo téměř 4 tisíce odborných dotazů. Za zmínku rovněž stojí ePodpora, 
technická podpora aplikací FS a informační pramen pro poplatníky, jehož pro-
střednictvím Finanční správa ČR zodpovídá dotazy veřejnosti týkající se Daňo-
vého portálu. V roce 2015 bylo tímto způsobem zodpovězeno přes 8 000 dota-
zů, což je nejvíce za posledních sedm let. Finanční správa ČR v roce 2015 také 
obdržela celkem 312 žádostí o informace podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím.

Dotazy v průběhu roku 2015 kladli i zástupci médií, kterým bylo poskytnuto 
celkem 800 písemných a další stovky telefonických odpovědí na jejich otázky. 
Neméně důležitou skupinou byli studenti vysokých škol, kteří údaje poskytnuté 
Finanční správou ČR využili ve svých diplomových či bakalářských pracích.
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Ocenění právnických osob 

Charitativní akce 

V reprezentačních prostorách Břevnovského kláštera uspořádalo dne 28. květ-
na 2015 Ministerstvo financí ČR spolu s Finanční správou ČR v pořadí již třinác-
té vyhlášení nejvýznamnějších plátců daně z příjmů právnických osob. Ocenění 

v podobě skleněné plakety převzalo „TOP 20 plátců roku 2014“ z rukou ministra 
financí Andreje Babiše a generálního ředitele GFŘ Martina Janečka.

V roce 2015 uspořádala Finanční správa ČR celkem dvě interní celorepublikové 
charitativní akce. Díky první, jež byla založena na sběru a výkupu víček z PET la-
hví a dobrovolných peněžních darech, se získalo přes 120 000 Kč pro vážně 
nemocné děti dvou zaměstnankyň Finanční správy ČR. Ve druhém případě za-
městnanci Finanční správy ČR darovali přes 200 pytlů plyšových hraček České-

mu červenému kříži. Část plyšových hraček byla předána při příležitosti diva-
delního přestavení pro děti na téma první pomoci a zbylé hračky byly prodány 
na vánočních trzích za symbolických 5 - 10 Kč. Výtěžek z prodeje Český červený 
kříž využil ke zkvalitnění života seniorů.

Přehled o počtu poskytnutých informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím za rok 2015

Počet OFŘ GFŘ CELKEMFÚ
Podaných žádostí o informaci

Podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí 

202

12

14

2

Odložených žádostí o informaci

Podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí

22

3

1

3

Vydaných rozhodnutí o odmítnutí

Stížností

Vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti
47

5

19
1

1

3

96 312
8 31
4 52

3 17
2 8

104

9 31
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Elektronická podání

V rámci klientského přístupu Finanční správy ČR k daňovým subjektům každo-
ročně dochází k úpravám a rozvoji aplikace pro elektronické podání písemností 
(EPO). Tato aplikace prošla v roce 2015 dalšími úpravami. Na základě propojení 
s autentizační službou portálu veřejné správy je v aplikaci EPO možno učinit 
podání elektronicky s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze 

přihlásit do jeho datové schránky. V roce 2015 byl opět zaznamenán nárůst 
elektronických podání o 17,2 % oproti roku 2014. Celkově bylo v roce 2015 po-
dáno 3 643 697 elektronických podání. Nárůst zajmu o aplikace EPO je patrný 
z následující tabulky. 

Vývoj nárůstu elektronických podání EPO v letech 2011 - 2015

20152013 Index (%)201420122011

ZAREP1) 1 435 147829 329576 113 1 634 8741 089 269 113,9
15/14

ISDS2) 65 35000 637 3410 975,3
ostatní3)

celkem4)

1 608 021725 911207 344
3 108 5181 555 240783 457

1 371 482965 040
3 643 6972 054 309

85,3
117,2

1) ZAREP; podání s uznávaným elektronickým podpisem,
2) ISDS; podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
3) Ostatní; nepodepsaná podání (bez ZAREP, nebo bez ověření ISDS),
4) Celkem; ZAREP + ISDS + Ostatní
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Zaměstnanci územních pracovišť a finančních úřadů zajišťující komplexní výkon 
činností v rámci své působnosti tvoří největší podíl z celkového počtu zaměst-
nanců, tj. 79,2 %. Z toho jen 0,9 % tvoří zaměstnanci na „neodborných“ pozi-
cích. Stejně jako v předchozích letech měl značnou převahu podíl žen, pracu-
jících ve Finanční správě ČR, tj. 80,1 %. Z dlouhodobého hlediska se projevuje 
příznivý trend nárůstu počtu vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. V roce 
2015 došlo k navýšení o 1,6 % oproti roku 2014.

Ani věková struktura zaměstnanců se v roce 2015 od předchozích let příliš ne-
měnila. Průměrný věk zaměstnanců činil 46,4 roků. Nejsilnější věkovou skupi-
nou je nadále kategorie zaměstnanců nad 50 let, což je ovlivněno prodlužujícím 
se věkem nároku na odchod do důchodu. Věková struktura zaměstnanců se od-
ráží také v délce trvání pracovního poměru, kdy nejvyšší podíl zastoupení měly 
v roce 2014 pracovní poměry trvající déle než 5 let, a to v celých 76 % případů.

Vývoj plnění limitu počtu zaměstnanců v letech 2011 - 2015

20152013 201420122011

Schválený počet zaměstnanců k 1. 1. 15 24515 268 15 30515 248 15 816
Schválený počet zaměstnanců k 31. 12. 15 24515 268 15 21615 248 15 766
Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12.
Podíl plnění (%)

15 03114 662
98,696,0

15 06214 762
99,096,8

15 282
96,9
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Míra fluktuace v celé Finanční správě ČR dosáhla k 31. 12. 2015 celkem 7,3 %, 
což znamená zvýšení o 2,6 % oproti roku 2015. Důvodem nárůstu fluktuace 
byla zejména implementace zákona o státní službě, která se projevila neobsa-
zeností některých systemizovaných míst. Přijímání pracovníků na volná syste-
mizovaná místa probíhalo formou výběrových řízení. Na základě implementace 
přechodných ustanovení zákona o státní službě byla vyhlašována i výběrová 
řízení na místa představených v rámci tzv. „přesoutěžení“. Vyhlašování každého 
výběrového řízení je spojeno s velkou administrativní zátěží.

V roce 2015 Finanční správa ČR přijala do pracovního poměru 1 350 zaměst-
nanců, s 1 117 zaměstnanci byl pracovní poměr ukončen. Neplánované odcho-
dy činí 58,1 % z celkového počtu odchodů, 256 plánovaných odchodů předsta-
vují především odchody do starobního důchodu.

Přehled o evidenčním počtu zaměstnanců k 31. 12. 2015

Podíl %Počet

Evidenční počet zaměstnanců

zaměstnanci územních pracovišť FÚ
zaměstnanci řídící složky FÚ

15 282

12 109
1 907 12,5

100

79,2

a) z hlediska organizačních složek:

b) podíl odborných zaměstnanců 15 143 99,1

zaměstnanci řídící složky GFŘ

c) podíl žen

zaměstnanci OFŘ

d) podíl zaměstnanců s VŠ vzděláním

1 020

12 248

246

6 601

6,7

80,1

1,6

43,2
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Přehled zaměstnanců podle věku k 31. 12. 2015

Přehled délky trvání pracovního poměru odborných zaměstnanců k 31. 12. 2015

Podíl %

Podíl %

Počet

Počet

Evidenční počet zaměstnanců

Odborní zaměstnanci v pracovním poměru

nad 50 let 

z toho

z toho v pracovním poměru

15 282

15 143

1 399

11 504

5 892 38,6

100

100

9,1

76

do 30 let

více než 5 let 

od 31 do 40 let

od 1 roku do 5 let

od 41 do 50 let

do 1 roku 

2 750

2 699

5 241

940

18

17,8

34,3

6,2
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Vývoj nových a ukončených pracovních poměrů v letech 2011 – 2015 k 31. 12. 2015

20152013 201420122011

Počet zaměstnanců ke konci sledovaného období 
= evidenční počet všech zaměstnanců 15 06214 76214 662 15 28215 031

Přijetí

Neplánovaná ukončení
Ukončení

z toho
Ostatní 

Míra fluktuace (%)

1 141

710

864

413

998

669
1 136

426
4,7

823

410
2,8

1 285

616
4,6

1 350

649

1 184

502
1 117

468
7,3

957

455
3,3
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Vývoj platů v letech 2011 – 2015 k 31. 12. 2015

20152013 201420122011Plán, skutečnost a struktura platu

25 904
26 657

23 250
25 404

23 648
24 601

27 305
28 754

24 206
25 830

Přiznaný průměrný tarifní plat (Kč)
Průměrný měsíční plat (Kč)
Plánovaná výše průměrného měsíčního platu (Kč)

Podíl přiznaného průměrného tarifního 
platu k průměrnému měsíčnímu platu (%)

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ve veřejné správě 
a obraně, sociálním zabezpečení dle ČSÚ*

21 01120 44319 259

77,8

26 992

76,5

26 711

73,2

26 328

22 16720 579

77,0

27 990*

76,9

26 752

Ke dni 1. 11. 2015 nabyla účinnosti nařízení vlády č. 278/2015 Sb., o plato-
vých poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády 
č. 279/2015 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců. Tato nařízení 
představovala aplikaci nové tabulky platových tarifů zvýšených o 3 % oproti 
tabulce platných tarifů platné do konce října 2015. Průměrný přiznaný tarifní 

plat za období leden – říjen 2015 činil 22 033 Kč, po aplikaci zvýšených tarifů 
v období listopad – prosinec 2015 činil 22 837 Kč. Uvedený ukazatel za období 
celého roku 2015 dosáhl 22 167 Kč.

Odměňování

Pozn.: Údaje od roku 2011 v celé časové řadě jsou upraveny dle nového konceptu ČSÚ, dle klasifikace NACE Rev. 2
* Dle výsledků za 1. - 3. čtvrtletí 2015.
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Přehled příjmů a výdajů v letech 2011 -  2015  k 31. 12. v tis. Kč

Na jednoho
zaměstnance

Běžné
(neinvestiční)

Kapitálové
(investiční)CELKEM

VÝDAJE

Rok

566
786 792

1 078 486
7 972 0211 517 961

1 437 312
505 961

506 991
1 681 091

5437 185 229

7 256 847

PŘÍJMY CELKEM

2011
2012
2013
2014
2015

969 363

475 821

8 490 509

8 335 333

9 217 741

553 9248 320 465

569

604

7 521 146

8 741 920
5547 766 541

Schválený rozpočet příjmů na rok 2015 ve výši 220 538 Kč nebyl k 31. 12. 2015 
upraven. Skutečné plnění rozpočtu celkových příjmů ve výši 1 681 091 tis. Kč 
znamená jeho plnění na 762,3 %. Daňové příjmy jsou součástí rozpočtů pří-
jmů územních finančních orgánů, resp. orgánů Finanční správy ČR. Plnění da-
ňových příjmů, jako jednoho ze závazných ukazatelů, ve výši 27,881 mil. Kč 
k 31. 12. 2015 představuje 185,6 % jejich rozpočtu. Plnění nedaňových pří-
jmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů celkem (závazný ukazatel) ve 
výši 1 653,210 mil. Kč představovalo překročení rozpočtu o 1 447,692 mil. Kč. 
Na naplnění rozpočtu nedaňových příjmů se podílely zejména přijaté sankční 
platby a objemově významné byly i příjmy z pronájmu majetku.

Schválený rozpočet výdajů GFŘ (závazný ukazatel) ve výši 9 000,74 mil. Kč byl 
k 31. 12. 2015 rozpočtovými opatřeními a zapojením nároků z nespotřebova-
ných výdajů a přijatých pojistných náhrad a mimorozpočtových zdrojů zvýšen 

celkem o 995,476 mil. Kč na celkových 9 963,432 mil. Kč. Skutečné celkové 
výdaje rozpočtu v roce 2015 činily 9 217,741 mil. Kč (92,5 % celkového rozpoč-
tu). Ve srovnání s rokem 2014 byly výdaje v roce 2015 o 897 276 tis. Kč vyšší 
(tj. o 10,8 %), běžné výdaje byly vyšší o 975 379 tis. Kč (tj. o 12,6 %), kapitálové 
výdaje byly ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 nižší o 78 103 tis. Kč (tj. 
o 14,1 %).

Schválený rozpočet celkových běžných výdajů ve výši 8 581,14 mil. Kč byl v prů-
běhu roku snížen o 39,218 mil. Kč. Celkový rozpočet ve výši 8 919,579 mil. Kč 
byl k 31. 12. 2015 čerpán na 98,0 %, což je o tři procenta více než minulého 
roku. Čerpání běžných výdajů ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 činilo 35,8 % celo-
ročního čerpání běžných výdajů. Celkový rozpočet prostředků na platy zaměst-
nanců v pracovním poměru a ostatní platby za provedenou práci byl v roce 
2015 čerpán v částce 5 267,962 mil. Kč, tj. na 99,6 %.
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Přehled příjmů a výdajů v letech 2011 -  2015  k 31. 12. v tis. Kč

2015201420132012

610 258 245584 681 157560 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

668 614 779638 593 633

2011

Daňové příjmy celkem 
V tom:

Nedaňové příjmy

PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE CELKEM

VÝDAJE*
z toho: běžné výdaje

z toho: běžné výdaje

kap. 398 - VPS
kap. 312 - MF

kap. 312 - MF

610 149 727

397 443

610 655 688
8 490 509
7 521 146
8 490 509

7 521 146

583 574 041

330 196

585 011 353
8 335 333
7 256 847
8 335 333

7 256 847

108 5181 107 116

668 586 897

1 653 209

670 267 988
9 217 741
8 741 920
9 217 741

8 741 920

638 556 101

469 459

639 063 092
8 320 465
7 766 541
8 320 465

7 766 541

27 88237 532

* bez tvorby rezervního fondu
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Vývoj efektivnosti a nákladovosti v letech 2011 – 2015

Efektivnost a nákladovost Finanční správy ČR

2015

2015

2015

2014

2014

2014

2013

2013

2013

2012

2012

2012

71,92
40 931 409

70,18
39 769 637

70,40
38 238 738

1,42
543 164

489 557

72,71
43 946 236

76,81
42 561 644

2011

2011

2011

1 Kč výdajů
1 zaměstnance

Příjmy na 
Efektivnost - ve vztahu k výdajům bez tvorby rezervního fondu

Běžné výdaje na
1 zaměstnance 

Výdaje na 

1 zaměstnance
100 Kč příjmů 1,39

569 107

504 132

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

1,42
566 644

493 327

1,38
604 363

573 165

1,30
554 145

517 252

Ukazatele efektivnosti a nákladovosti veřejné služby jsou ovlivněny mnoha 
vnějšími faktory. Vývoj efektivnosti a nákladovosti Finanční správy ukazuje ná-
sledující tabulka.

V druhé tabulce jsou uvedeny upravené ukazatele o nákladovosti Finanční 
správy ČR, které jsou plně srovnatelné s jinými zeměmi (do celkové částky upra-
veného daňového inkasa za Finanční správu ČR jsou promítnuty i nadměrné 
odpočty a vracení DPH a vratky daně spotřební).
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Vývoj upravených ukazatelů o nákladovosti v letech 2011 – 2015 v tis. Kč

2015

2015

2014

2014

2013

2013

2012

2012

610 655 688

874 084 708

263 426 231

8 490 509

585 011 353

851 371 062

266 359 178

8 335 333

561 229 957

818 479 972

257 249 910

7 972 021

0,97

670 267 988

981 051 819

310 783 831

9 217 741

639 063 092

941 045 470

301 982 378

8 320 465

2011

2011

PŘÍJMY CELKEM

UPRAVENÉ PŘÍJMY

nadměrné odpočty DPH
vratky daně spotřební

VÝDAJE (bez tvorby RF *)

Výdaje na 100 Kč upravených příjmů 0,97

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

0,98 0,940,88
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Kontakty

Generální finanční ředitelství
generální ředitel:
Ing. Martin Janeček
Lazarská 15/7
117 22 PRAHA 1
Tel.: +420 296 852 222
E-mail: podatelna@fs.mfcr.cz

Finanční úřad pro Středočeský kraj
ředitel:
Ing. Josef Kuklík
Žitná 12
120 00 PRAHA 2
Tel.: +420 257 004 111
E-mail: podatelna2100@fs.mfcr.cz

Finanční úřad pro Jihočeský kraj
ředitel:
Ing. Pavel Fantyš
Mánesova 1803/3a
371 87 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tel.: +420 387 722 111
E-mail: podatelna2200@fs.mfcr.cz

Finanční úřad pro Plzeňský kraj
ředitel:
Ing. Roman Kasl
Hálkova 14
305 72 PLZEŇ 3
Tel.: +420 377 160 111
E-mail: podatelna2300@fs.mfcr.cz

Finanční úřad pro Karlovarský kraj
ředitel:
Ing. Čestmír Kubera
Krymská 2011/2a
360 01 KARLOVY VARY
Tel.: +420 353 101 111
E-mail: podatelna2400@fs.mfcr.cz

Odvolací finanční ředitelství
ředitel:
Mgr. Tomáš Rozehnal
Masarykova 427/31
602 00 BRNO-STŘED
Tel.: +420 542 191 100
E-mail: podatelna5000@fs.mfcr.cz

Specializovaný finanční úřad
ředitel: 
Ing. Martin Bortlík
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7
170 00 PRAHA 7
Tel.: +420 220 361 111
E-mail: podatelna4000@fs.mfcr.cz

Finanční úřad pro hlavní město Prahu
ředitelka:
Ing. Tatjana Richterová
Štěpánská 619/28
111 21 PRAHA 1
Tel.: +420 224 041 111
E-mail: podatelna2000@fs.mfcr.cz
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Finanční úřad pro Ústecký kraj
ředitel:
Ing. Jan Havlíček
Velká Hradební 61
400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO
Tel.: +420 475 252 111
E-mail: podatelna2500@fs.mfcr.cz

Finanční úřad pro Kraj Vysočina
ředitel:
Ing. Oldřich Vydrář
Tolstého 2
586 01 JIHLAVA
Tel.: +420 567 559 111
E-mail: podatelna2900@fs.mfcr.cz

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
ředitel: 
Ing. Martin Komárek
náměstí Svobody 4
602 00 BRNO-STŘED
Tel.: +420 542 191 111
E-mail: podatelna3000@fs.mfcr.cz

Finanční úřad pro Olomoucký kraj
ředitel:
Mgr. Barbora Bubeníčková
Lazecká 545/22
779 11 OLOMOUC
Tel.: +420 585 541 111
E-mail: podatelna3100@fs.mfcr.cz

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
ředitel:
Ing. Bronislav Kadlubiec
Na Jízdárně 3162/3
709 00 OSTRAVA PŘÍVOZ
Tel.: +420 596 651 111
E-mail: podatelna3200@fs.mfcr.cz

Finanční úřad pro Liberecký kraj
ředitel: 
Ing. Ivan Škoda
1. máje 97
460 02 LIBEREC
Tel.: +420 485 211 111
E-mail: podatelna2600@fs.mfcr.cz

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
ředitel:
Ing. Robert Hofman, MBA
Horova 17
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
Tel.: +420 495 851 111
E-mail: podatelna2700@fs.mfcr.cz

Finanční úřad pro Pardubický kraj
ředitel:
Ing. Ondřej Vašátko
Boženy Němcové 2625
530 02 PARDUBICE I
Tel.: +420 466 713 111
E-mail: podatelna2800@fs.mfcr.cz
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Kontakty

Finanční úřad pro Zlínský kraj
ředitel:
Ing. Josef Langer
třída Tomáše Bati 21
761 86 ZLÍN
Tel.: +420 577 617 111
E-mail: podatelna3300@fs.mfcr.cz


