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Témata 

A)  Organizační struktura FS ČR 

B)  Převody daňových výnosů na obce 

C)  Přezkumy hospodaření obcí 

D)  Kontrola dotací poskytnutých obcím 



 

A) Organizační struktura FS 
ČR  

Do 31.12.2012:       FÚ     199 

                                  FŘ          8 

                                  GFŘ  

 

Od 1.1.2013:           FÚ       14 + 1 (SFÚ) 

                                  FŘ          1    

                                  GFŘ 



 
Středočeský kraj 

 Do 31.12.2012:       FÚ    25  

                                  FŘ       1    

 

Od 1.1.2013:           FÚ      1  s  26    územními            

                                  pracovišti (= 25 původních 

                                  FÚ + Praha – východ, dříve  

                                  sloučená s Brandýsem n.L.)  

 

FÚ Střed: nejvíce obcí (1157, jiné kraje 132-704)                

                  vedle hl.m. nejvíce DS   

                  nejv. počet ÚP (jiné kraje 7-20) 

                   



 
Územní pracoviště FÚ pro 

Středočeský kraj 
  

Praha-západ, Praha-východ, Benešov, Beroun,  

Brandýs n.L., Čáslav, Č. Brod, Dobříš, Hořovice,  

Kladno, Kolín, Kralupy n.V., Kutná Hora, Mělník,  

M. Boleslav, M. Hradiště, Neratovice, Nymburk,  

Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany,  

Slaný, Vlašim, Votice 

 

 

 



 
Důvody reorganizace FS ČR 

 1) Sjednocování rozhodovací praxe 

2) Potřeba koncentrovat pracovní potenciál a  

    využít výhod specializace 

3) Vstřícnost vůči společenské (polit.)  

    objednávce 

4) Ekonomické důvody 



 
Působnost FÚ 

 - Správa daní 
- Finanční kontrola 
- Kontrola účetnictví 
- Kontrola výkonu správy poplatků 
- Přezkum hospodaření krajů (spolu s MF) 
- Dozor nad přezkumem hospodaření obcí 
- Součinnost při mezinárodním vymáhání  
  pohledávek 
- Mezinárodní spolupráce při správě daní 



Kompetence přesunuté na 
SFÚ 

- Správa daňových subjektů – právnických  

  osob s obratem nad 2 mld. Kč 

- Daňová správa subjektů finančního trhu  

  (banky, spořitelny, úvěrní družstva,  

   pojišťovny, penzijní společnosti,  

   investiční fondy) 

- Dozor nad loteriemi a jinými hrami  

- Policisté, hasiči, zpravodajci, vojáci, inspekce 

 



Problém velikostních rozdílů 
ÚP 

- Počty SM na středočeských ÚP: 9 – 151 
- Důsledky: nerovnoměrné org. struktury ÚP  
                    rozdíly v nárocích na profesní výbavu  
                    obtížný výkon exekucí i kontroly na malých ÚP 
                    nižší efektivita  některých provozních výdajů 
- Zatímní řešení: 5 ÚP do 25 SM (Čáslav, Č. Brod,    
  Dobříš,  M. Hradiště, Votice) řízeno z  „okresních“ ÚP  
  (z K. Hory, Kolína, Příbrami, M. Boleslavi a Benešova) 
 
- K 1.1.2014: počet a dislokace ÚP beze změny !!  



B) Převody daňových 
výnosů na obce  

 

- Zákon 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení  
  daní 
- Daňové příjmy rozpočtů obcí odvozeny z  
  celostát. výnosu DPH, DPPO, DPFO, DzNem. 
- Procento podílu obce na procentní části  
  celostát. výnosu odvozeno z výměry katastru 
  obce, počtu obyvatel  a počtu dětí a žáků 
- Správce daně (FÚ) převádí 2x měsíčně částky  
  nad 500 Kč 



Problém „přeplacenosti“ 
obcí 

- Daňový příjem rozpočtu obcí je průběžně odvozován  
                             a) ze splacených daní  
                             b) ze záloh na (budoucí) daně 
- Hlavní příčina „přeplacenosti“ obce = 
        vracení přeplatků  DPFO, které vznikají  
        - uplatněním    
               - bonusů (dle počtu vyživovaných dětí) 
               - odečitatelných položek (dary, hypot.úroky, ..) 
        - převysem záloh nad výslednou daň. povinností 
 -  Další možné důvody = např. podání dodatečných daň. 
     přiznání na nižší daňovou  povinnost   
 
 
     
   



Řešení „přeplacenosti“ obce 
- Obec informována z FÚ dopisem 
- Vyrovnávání přeplacenosti – přednostně 

krácením přídělů  
               - ze sdílených daní (tj. DPH, DPFO, DPPO),  
               - event. z  D z Nemovitostí 
- Až do úplného pokrytí schodku  
- Nelze-li schodek vykrýt do konce roku – řešením 

je využití daňových přeplatků FÚ nebo (v mezním 
případě) půjčka obci ze Státního rozpočtu  + 
následné dorovnání v příštím roce 



Aktuální problém převodů 

-   Dodržování lhůt převodů  

- Centralizace krajské databáze informací o 

    daňových subjektech  (dosud 25 lokálních  

    databází) = obrovská zátěž techniky a  

    přenosových sítí + komplikace se zpracováním  

    převodů 

- Středočeský kraj:                               

                          stěhuje nejvíce DS  -  1 361 tis.  



C) Přezkumy hospodaření 
obcí 

- FÚ vykonává dozor nad prací auditorů, kteří přezkoumávají  

     hospodaření obcí   

-    Najčastěji zjišťované nedostatky: 

    - nezpracováno rozpočtové provizorium 

    - absence rozpočtového výhledu na 2-5 let 

    - nezahrnutí dotací do rozpočtovaných příjmů obce   

    - nedodržování povinností a limitů z vnitřních  

      předpisů  

    - závady v účetnictví (inventarizace majetku, neexistence  

      vlastních úč. směrnic, chybějící náležitosti úč. dokladů) 



- FÚ provádí kontrolní činnost v oblasti správy  
     odvodů za porušení rozpočtové kázně 
- Kontroly dle plánu FÚ, částečně na základě podnětů 

poskytovatelů  (ministerstva, st. fondy) 
- Nálezovost: cca 10 % ze zkontrolovaného objemu  
    dotací 
- Obvyklá zjištění: nedodržení 
    - závazného termínu realizace akce 
    - termínu závěrečného vyhodnocení akce 
    - podílu vlastních zdrojů 
    - způsobu provádění výběrového řízení  
      dodavatelů    
 

D) Kontrola dotací 



 
 

- Jen ojediněle shledáno nedodržení účelu  

    dotace 

- Opakované zjištění: poskytovatel dotace  

    stanovuje sankce za porušení rozp. kázně v  

    rozporu s platným zněním Rozp. pravidel 

- Žádosti o prominutí doměrků řeší GFŘ – dle  

    jednotné metodiky (Pokyn GFŘ D – 15) 



Závěr 

- Prosba o zpětnou vazbu 

- Otevřenost FÚ ke kontaktům  


