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V Českých Budějovicích dne 2. 1. 2013 

Č. j: 170059/13 
 

 

 

Informace ke změnám v české daňové správě 
 

 

Vážená paní, vážený pane, 
 

dovolte mi, abych Vás krátce informoval o změnách, které v souvislosti s nabytím účinnosti 

zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky (dále jen „zákon o Finanční 

správě“) čekají daňovou správu od 1. ledna 2013. 
 

Struktura české daňové správy, vyplývající ze zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních 

orgánech, ve znění pozdějších předpisů je od 1. 1. 2013 na základě zákona o Finanční správě 

významně reorganizována a transformována. 
 

Jako orgány Finanční správy České republiky se od 1. ledna 2013 v souladu se zákonem 

o Finanční správě zřizují Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství 

a finanční úřady. 
 

Do konce roku 2012 ve struktuře územních finančních orgánů ovšem působilo osm finančních 

ředitelství a 199 finančních úřadů. Od 1. ledna 2013 působí na území ČR jediné Odvolací 

finanční ředitelství a pouze 14 finančních úřadů (+ Specializovaný finanční úřad). 
 

Zatímco finanční úřady budou vykonávat svou působnost na území příslušného vyššího 

územního samosprávného celku, celorepubliková působnost Specializovaného finančního 

úřadu zůstane beze změny. 
 

Nově vzniklé Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně bude jako čistě odvolací orgán 

vykonávat svou působnost pro celé území České republiky. 
 

Nedílnou součástí každého finančního úřadu budou jeho územní pracoviště, která stanoví 

Vyhláška č. 48/2012 Sb. a Organizační řád Finanční správy. Z pohledu zákona o Finanční 

správě budou finanční úřad i jeho územní pracoviště tvořit jediný správní celek. 
 

V Jihočeském kraji je zřízen Finanční úřad pro Jihočeský kraj, který má sídlo v Českých 

Budějovicích. Součástí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj budou Územní pracoviště 

(do 31. 12. 2012 finanční úřady) v Blatné, Českých Budějovicích, Českém Krumlově, 

Dačicích, Jindřichově Hradci, Kaplici, Milevsku, Písku, Prachaticích, Soběslavi, Strakonicích, 

Táboře, Trhových Svinech, Třeboni, Týně nad Vltavou, Vimperku a Vodňanech. 
 

Nově vzniklé finanční úřady budou od roku 2013 vykonávat kromě správy daní také kontrolu 

dotací, finanční kontrolu a budou pověřeny i výběrem pojistného a následným převodem 

vybraných finančních prostředků účastníků důchodového spoření na účty penzijních 

společností. Z pověření ministerstva budou moci finanční úřady rovněž přezkoumávat 

hospodaření krajů, hlavního města Prahy, regionálních rad regionů soudržnosti a vykonávat 

dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí 

hlavního města Prahy. 
 



Převody nároků na výnosech daní jejich příjemcům, tzn. daňové příjmy územních 

samosprávných celků a některých státních fondů, budou od 1. 1. 2013 zasílány pouze 

z bankovního účtu nově vzniklého Finančního úřadu pro Jihočeský kraj (dále jen 

„Finanční úřad“). Finanční úřad bude sledovat a dorovnávat přeplacené obce vlastních 

územních pracovišť i jiných finančních úřadů. Územní pracoviště budou poskytovat podklady 

pro Finanční úřad k žádosti o dorovnání v případě přeplacené obce na územním pracovišti. 

Kompenzace přeplacených obcí bude probíhat na úrovni Finančního úřadu, který bude 

zajišťovat komunikaci s oprávněnými příjemci prostředků (obce a kraje) ve spolupráci 

s podřízenými územními pracovišti. Od 1. 1. 2013 bude dále Finanční úřad provádět převody 

pojistného na důchodovém spoření (opt-out) určené penzijním společnostem, a to na základě 

podkladů z územních pracovišť. Kompetentní a úplné informace týkající se konkrétních 

převodů i samotných daňových příjmů rozpočtů krajů, obcí a fondů lze získat prostřednictvím 

dotazů směřovaných na příslušný finanční úřad (případně na Specializovaný finanční úřad) 

nikoliv na jeho územní pracoviště, které nebude disponovat celistvými informacemi za celý 

kraj. 

 

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu 

úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z vlastního čísla účtu (tzv. matrikové části) 

a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a vlastní část účtu jsou od sebe odděleny 

pomlčkou, za vlastní částí účtu bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní 

banky, u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710). Od 1. 1. 2013 se mění vlastní číslo 

bankovního účtu (tzv. matriky), které určuje vlastní finanční úřad (v daném případě 

Finanční úřad pro Jihočeský kraj) na 77627231. 
 

Specializovaný finanční úřad bude kromě svých dosavadních pravomocí nově vykonávat 

cenovou kontrolu, dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami a kompetence spojené 

s vedením Centrálního registru smluv. Jako správci smluv mu bude svěřena registrace smluv 

účastníků důchodového spoření a komunikace s penzijními společnostmi. 

 

Realizace výše popsané transformace daňové správy si vyžádá rozsáhlá opatření v oblasti 

organizační, materiální, administrativní i personální. Všechna tato opatření i reorganizace 

samotná jsou prováděny tak, aby nedošlo k omezením ve správě daní ani k omezení 

dosavadních služeb, běžně poskytovaných daňovou správou široké veřejnosti. Pevně věřím, 

že i přes organizační náročnost se tento probíhající proces reorganizace veřejnosti nijak 

negativně nedotkne. 

 

Informace ke všem probíhajícím změnám jsou dostupné na internetových stránkách české 

daňové správy – http://cds.mfcr.cz, kde jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 
Ing. Pavel Fantyš 

ředitel Finančního úřadu 

pro Jihočeský kraj 

http://cds.mfcr.cz/

