
Změny ve struktuře    
Finanční správy ČR              

s účinností od 1.1.2013 

 
Setkání starostů  a místostarostů Jihomoravského kraje 
Černá Hora – 20.6.2013 
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• Zákon č.456/2011 Sb. o Finanční správě ČR  
• Původní soustava územních finančních orgánů tvořená Generálním 

finančním ředitelstvím, 8 finančními ředitelstvími, 199 finančními 
úřady a Specializovaným finančním úřadem zanikla  k 31.12.2012 

• K 1.1. vznikla nová soustava orgánů Finanční správy ČR, kterou tvoří: 
– Generální finanční ředitelství 
– Odvolací finanční ředitelství –  odvolací orgán s celorepublikovou 

působností se sídlem v Brně 
– Specializovaný finanční úřad - kromě dosavadních pravomocí nově 

vykonává cenovou kontrolu, státní dozor (loterie) a kompetence 
spojené s vedením Centrálního registru smluv - jako správci smluv mu 
bude svěřena registrace smluv účastníků důchodového spoření a 
komunikace s penzijními společnostmi. 

– 14 finančních úřadů vybavených krajskou územní působností. Sídla 
jednotlivých finančních úřadů se nacházejí v krajských městech. 
Nedílnou součástí finančních úřadů jsou jejich územní pracoviště. 



 Dopady vzniku FS ČR 

• Jednodušší - dvoustupňová  organizačně-řídící struktura - větší 
operativnost řízení (přímé řízení  finančních úřadů z GFŘ),  

 

• Krajská působnost FÚ - výhody krajské působnosti pro občany 
(účinnost podání, jednodušší přesun spisu mezi ÚzP, 
centralizace spisů podle bydliště nebo sídla)  

 

• Jednotné rozhodování odvolacího orgánu  (jedno OFŘ pro 
republiku) 
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Česká daňová správa - Organizačně řídící struktura do 
31.12.2012   



Finanční správa ČR - Organizačně řídící struktura od 
1.1.2013 
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•3. Stupeň rozhodování Generální finanční 
ředitelství 

•2. Stupeň rozhodování Odvolací finanční 
ředitelství 

•1. Stupeň rozhodování 
Finanční úřady + 
Specializovaný 
finanční úřad 

Finanční správa ČR – třístupňové rozhodování 



Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 



Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 

  Počet 

Plátci DPH 61 533 

Poplatníci DPPO 56 404 

Poplatníci DPFO - podnikatelé 113 118 

Poplatníci DPFO celkem 224 462 

Poplatníci daně z nemovitostí 480 349 
stav k datu 1.1.2013 

Počty daňových subjektů 

Personální kapacity FÚ pro Jihomoravský kraj – k datu 31.5.2013 celkem 1545 
systemizovaných míst 



Kompetence finančních úřadů: 
 

• vykonává správu daní (od 1.1.2013 nově OPT – OUT) 
• provádí řízení o správních deliktech,  
• převádí výnosy daní, které vybírá a vymáhá a které nejsou 

příjmem státního rozpočtu,  
• přijímá a eviduje splátky návratných finančních výpomocí 

poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 
1995 včetně a případné úroky z nich vyplývající,  

• vykonává dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami,  
• vybírá a vymáhá peněžitá plnění, která uložily orgány 

finanční správy,  
• vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti 

orgánů finanční správy,  



Kompetence finančních úřadů: 
 

• vykonává další působnost, stanoví-li jiný právní předpis, že 
tuto působnost vykonávají orgány finanční správy 

• finanční kontrolu,  
• kontrolu dodržování povinností stanovených právními 

předpisy upravujícími účetnictví a ukládá účetním jednotkám 
pokuty podle těchto právních předpisů,  

• kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního 
rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány.  

• z pověření ministerstva přezkoumává hospodaření krajů a 
regionálních rad regionů soudržnosti a vykonává dozor nad 
přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí 
a městských částí hlavního města Prahy,  

• z pověření ministerstva vykonává působnost kontaktního 
orgánu při vymáhání některých finančních pohledávek a 
provádí mezinárodní pomoc při správě daní.  



Správa daně z nemovitostí  
• Noví majitelé nemovitostí od roku 2013 podávají 

pouze jedno daňové přiznání za všechny své 
nemovitosti, které se nachází na území jednoho 
kraje. Taktéž úhradu daně provedou za všechny 
nemovitosti v kraji jedinou platbou.  

• Sloučení dosavadních daňových povinností do 
jednoho spisu bylo provedeno automaticky z 
moci úřední 

• Zásadním kritériem pro stanovení spravujícího 
územního pracoviště je proto místo pobytu 
fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby 
 



Správa daně z nemovitostí  - „složenky“ 2013 
 
• Při zahájení distribuce složenek zjištěna technická chyba na straně 

dodavatele služby 
• rozeslání nových složenek a omluvného dopisu Finanční správy ČR 

každému „situací postiženému“ poplatníkovi daně z nemovitostí. 
Omluvný dopis poplatníkům šel do tisku a k rozeslání 29. 4. 2013. 

• Dne 2. 5. 2013 vydala Finanční správa ČR tiskovou zprávu - 
podrobnosti o jednáních se smluvním dodavatelem. Dodavatelská 
firma ponese úhradu vzniklých nákladů. 

• Dne 9. 5. 2013 byly na zveřejněny informace, jak má poplatník, 
který již uhradil daň z nemovitostí na číslo bankovního účtu z 
nesprávně natištěné složenky, postupovat. 

• Dne 21. 5. 2013 byly na zveřejněny odpovědi na nejčastější dotazy 
poplatníků. 
 



 

 

Převody výnosů daní oprávněným příjemcům 

• Jeden účet pro placení daní v rámci kraje: 

 

 

     

• Pravidelně 2x měsíčně realizovány převody 
výnosů daní oprávněným příjemcům podle 
zákona o rozpočtových pravidlech 

 

 

Název  

finančního úřadu 

Sídlo 

finančního úřadu 
Matrika 

Kód  

banky 

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Brno 77628621 0710 



DPH DPPO
DPFO závislá

činnost
DPFO zvláštní

sazba

DPFO
podávajících

přiznání

ODVOD Z
LOTERIÍ dle §

41b odst. 1 z.č.
202/1990 Sb.

inkaso k 15.6.2012 104 758,29 53 241,86 52 207,07 6 011,48 -2 676,02 514,11

inkaso k 14.6.2013 124 503,39 43 087,69 54 567,83 6 013,73 -4 098,97 1 269,63
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Průběh celostátního inkasa sdílených daní v roce 2013 (v mil. Kč) 



Převody výnosů sdílených 

daní 2013 (v Kč) 
31.5.2012 31.5.2013 % změna 

Obce JM kraje 

DPH zák.č.243/2000, §4, odst. b) 2 107 553 994 2 766 231 137 131,3% 

DPPO zák.č.243/2000, §4, odst. f) 666 493 261 753 119 866 113,0% 

DPZ zák.č.243/2000, §4, odst. c) 939 262 231 1 168 728 417 124,4% 

DPFO zvl.s. zák.č.243/2000, §4, odst. d) 115 594 907 140 808 870 121,8% 

DPFO zák.č.243/2000, §4, odst. e) 6 480 485 12 286 257 189,6% 

Závislá 

činnost 
zák.č.243/2000, §4, odst. i) 70 931 263 82 166 435 115,8% 

CELKEM  3 906 316 141 4 923 340 982 126,0% 



Bankovní účty obcí 

 •  z. č. 501/2012 Sb. (novela zákona o rozpočtových pravidlech ), 
zavedl s účinností od 1. 1. 2013  novou povinnost 
samosprávných celků (obcí a krajů)  do konce března 2013 buď 
otevřít bankovní účet v ČNB, pro převody výnosů daní nebo 
podíly na nich nebo musely tuto možnost vyloučit písemným 
oznámením Ministerstvu financí a správci daně. 
 

•  přechodné období pro splnění povinnosti ve vazbě na převody 
výnosů daní bylo určeno do 31. března 2013. 
 

•  v rámci Jihomoravského kraje byla uvedená povinnost ze 
strany obcí  ve spolupráci s útvarem EDA splněna beze zbytku ve 
stanovených termínech  
 



Komunikace FÚ pro Jihomoravský kraj s daňovou veřejností 
 

Všechny důležité informace jsou ze strany FÚ JmK zasílány elektronicky: 
  

• územním pracovištím FÚ (zpravidla k vyvěšení na úř. deskách), 
• regionálním médiím (místní a regionální tisk, rádia a televize), 
• médiím s celostátním pokrytím (ČRo, ČTK, ČT, internetové zpravodajské 

servery s krajskými sekcemi), 
• místním informačním serverům. 
  

V případě potřeby dostat informace co nejblíže všem poplatníkům pak také 
  

• obcím v rámci JmK (všem, které mají v systému ePusa zveřejněnu funkční 
e-mailovou adresu - cca 800 adres), 

• úřadům městských částí statut. města Brna (a redakcím informačních 
plátků, které vydávají). 

  
  
 



Komunikace FÚ pro Jihomoravský kraj s daňovou veřejností 
 

V prvním pololetí roku 2013 byly obcím odeslány tyto informace: 
  
• Zřízení nových datových schránek finančních úřadů a jejich 

územních pracovišť a nových bankovních účtů pro placení daní 
• Informace k přiznání slevy na dani pracujícím starobním důchodcům 
• Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitostí 
• Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z příjmů a 

výjezdy do obcí 
• Informace ke složenkám na daň z nemovitostí 
 
 



Komunikace FÚ pro Jihomoravský kraj s daňovou veřejností 
 
Rozšířené úřední hodiny 
  
- podání přiznání k dani z nemovitostí - 21. 1. – 7. 2. 2013 
  
- podání přiznání k dani z příjmů a její placení  -  25. 3. – 2. 4.2013 
  
- placení daně z nemovitostí  -  27. 5. – 6. 6. 2013 
  
 Výjezdy do obcí 
- 14 obcí, vybráno celkem 1100 daňových přiznání 
  
 

 



KONTAKTY:  
• Ředitel FÚ pro JMK: 

Ing. Martin Komárek 

Telefon: 542192101 

eMail: martin.komarek@fs.mfcr.cz 

• Tiskový mluvčí FÚ pro JMK: 
JUDr. David Stančík 

Telefon: 542192157 

eMail: david.stancik@fs.mfcr.cz 

• Vedoucí oddělení evidence daní (převody) FÚ pro JMK: 
                                  Bc. Dušan Timko 

                                  Telefon: 542192170 

                                  eMail: dusan.timko@fs.mfcr.cz 

  

• Internetové stránky Finanční správy ČR: 

www.financnisprava.cz 

 

 

 

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 
Náměstí Svobody 4 
602 00 Brno 
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